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السلفية االنطالقة الكربى

ـــان  ـــة وطغي ـــة ومعصي ـــدك كل رشك وبدع ـــدر لت ـــى ق ـــلفية ع ـــاءت الس ج
ـــك؛  ـــديد، ولذل ـــن الس ـــق والدي ـــج احل ـــار املنه ـــد الختي ـــة العب ـــام حري ـــف أم يق

ـــا. ـــة أيًض ـــة هجومي ـــا مهم ـــط، وإن ـــة فق ـــت دفاعي ـــلفية ليس ـــة الس فمهم
ـــل  ـــق والعراقي ـــدك كل العوائ ـــل لت ـــا ب ـــرض منهًج ـــة لتف ـــس هجومي ـــا لي إهن
ــن  ــك فالذيـ ــق، ولذلـ ــج اهلل احلـ ــار منهـ ــاد واختيـ ــن العبـ ــول بـ ــي حتـ التـ
ـــدون أن  ـــس يري ـــن النف ـــاع ع ـــلفية يف الدف ـــوة الس ـــروا الدع ـــدون أن حيج يري
ـــرة  ـــوله يف األرض م ـــراد رس ـــراد اهلل وم ـــق كم ـــن تنطل ـــلفية ل ـــوا أن الس يطمئن
ـــح  ـــة لتصل ـــذه األم ـــه أول ه ـــح ب ـــذي صل ـــق ال ـــج احل ـــر منه ـــرى؛ لتن أخ
ـــن  ـــض الدي ـــدل، وتنق ـــن املب ـــل الدي ـــزل، وتبط ـــن املن ـــرر الدي ـــا، وتق ـــه آخره ب

ـــأول. امل

الهيئة االستشارية

ـــلفية  ـــوة الس ـــن الدع ـــرون م ـــن يظف ح
بذلـــك يطمئنـــون عـــى مناهجهـــم املبتدعـــة، 
ويضمنـــون بقاءهـــم؛ لتخديـــر األمـــة 
ــك  ــدون إىل ذلـ ــا، ويعمـ ــل حركتهـ وشـ
ـــة  ـــكل حيل ـــه ب ـــعون إلي ـــوة، ويس ـــكل ق ب
ـــك كل وســـيلة؛  ـــل ذل ـــن أج ـــون م ويركب
ــوة  ــل أن الدعـ ــن قبـ ــوا مـ ــم جربـ ألهنـ
الســـلفية عندمـــا انطلقـــت انطالقتهـــا 
ـــف  ـــح مل يق ـــلف الصال ـــن الس األوىل يف زم
ـــا  ـــا وغرًب ـــت رشًق ـــا يشء، وذهب ـــام مده أم

ـــى  ـــت أعت ـــدودات، وحارب ـــنوات مع يف س
ـــواء  ـــت كل األه ـــة، وزيف ـــج األرضي املناه
البدعيـــة يف وقـــت واحـــد مل تنتظـــر هـــذه 
ـــت  ـــا يف وق ـــا مجيًع ـــل أخذهت ـــذه، ب ـــد ه بع
واحـــد؛ ألن الدعـــوة الســـلفية كانـــت 

عوامـــل االمتـــداد فيهـــا عامـــالن:
العامـــل األول: أهنـــا مندفعـــة بقـــوة 
اليقـــن مـــن الســـلفي أنـــه يريـــد أن 
ينـــر دعـــوة احلـــق التـــي حتقـــق مـــراد 
ــر يف  ــل اخلـ ــذر عوامـ ــوله، وتبـ اهلل ورسـ
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ــاس. النـ

والعامـــل األخـــري: أهنـــا دعـــوة جمذوبـــة 
ــن رق  ــم مـ ــاع لتحررهـ ــل األتبـ ــن قبـ مـ
ــر  ــياد، واحلجـ ــة األسـ ــد، وعبوديـ التقليـ
الفكـــري عـــى العقـــل البـــري؛ فهـــي 

دعـــوة منجذبـــة.
فكانـــت الدعـــوة الســـلفية جمذوبـــة 
ــوة  ــون الدعـ ــا تكـ ــد مـ ــة، وعنـ ومندفعـ
كذلـــك فيجتمـــع هلـــا قوتـــان: قـــوة 

االندفـــاع وقـــوة اجلـــذب.
لكن كيف تتأتى كل من القوتني:

ـــاع ال تكـــون إال إذا كان  ـــوة االندف ـــا ق أم
كل ســـلفي داعيًّـــا إىل اهلل بإذنـــه ورساًجـــا 

ـــًرا. من
علـــم منهجـــه علـــم اليقـــن، وذاقـــه 
ـــن،  ـــن اليق ـــه ع ـــى إلي ـــن، ودع ـــق اليق ح
ـــنة  ـــد والس ـــار التوحي ـــى انتش ـــرص ع وحي
ـــن  ـــم م ـــب هل ـــاس، وحي ـــلفية يف كل الن والس
ـــم وال  ـــد هل ـــه، ويري ـــب لنفس ـــا حي ـــر م اخل

يريـــد منهـــم.
ـــص  ـــا خيل ـــذب فوجوده ـــوة اجل ـــا ق وأم
مـــن قـــوة املعارضـــة واملعانـــدة والدفـــع 
وال يكـــون ذلـــك إال بمعرفـــة كيـــف 
بـــدأ اإلســـالم، فـــال صـــالح آلخـــر 
ـــا:  ـــه أوهل ـــح علي ـــا صل ـــة إال ب ـــذه األم ه

ـــالم؛  ـــر اإلس ـــا كان يف فج ـــذاب إن واالنج
ألن اإلســـالم كان منهًجـــا للحيـــاة كلهـــا 
للجاعـــة،  ونظاًمـــا  للفـــرد  وســـلوًكا 
ـــرأوا  ـــا؛ ف ـــا مجيًع ـــش الدني ـــه اده ـــث أن بحي
ـــة؛  ـــاذج إنســـانية رفيعـــة عالي يف املســـلمن ن
فأحبـــوا اإلســـالم يف ناذجـــه مـــن املســـلمن، 
ــن  ــه مـ ــالم يف ناذجـ ــو اإلسـ ــا أحبـ فلـ
ـــالم  ـــك اإلس ـــد ذل ـــوا: نري ـــلمن؛ قال املس
ـــلم  ـــاذج؛ ألن املس ـــذه الن ـــع ه ـــذي صن ال
ــاين  ــه اإليـ ــالمي والتزامـ ــلوكه اإلسـ بسـ
ــاه  ــت انتبـ ــه  يلفـ ــه يف كل ترصفاتـ وبقيمـ
ــن؛  ــذا الديـ ــال هـ ــه إىل  كـ ــن بـ املحيطـ
ـــك؛  ك كذل ـــرَّ ـــذي ص ـــا ال ـــاءلون: م فيتس
فيقـــول: ألن اإلســـالم صنعنـــي كذلـــك، 
فيقولـــون: مـــا اإلســـالم؟ فيـــرح هلـــم 
ـــا؛  ـــن اهلل أفواًج ـــون يف دي ـــالم فيدخل اإلس
ـــذي  ـــروء ال ـــاب املق ـــو الكت ـــلوك ه ألن الس
ــو  ــة، وهـ ــام لغـ ــة أمـ ــه لغـ ــف فيـ ال تقـ
ـــى  ـــاس ع ـــا الن ـــي يعرفه ـــة الت ـــة العاملي اللغ
ــك  ــنتهم، ولذلـ ــم وألسـ اختـــالف ألواهنـ
ــة يف  ــة العامليـ ــذه اللغـ ــادة هـ ــب إجـ جيـ
الســـلوك؛ ليبـــدأ النـــاس يتســـاءلون عـــن 
اإلســـالم ويقـــرؤون عنـــه؛ فـــإذا مـــا 
فعلـــوا ذلـــك عرفـــوا حماســـن اإلســـالم 

وعظمـــة الديـــن.
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الســـلفية  لدعوتنـــا  أردنـــا  فـــإذا 
االنطالقـــة مـــن جديـــد؛ فـــال بـــد أن 
ــنا، وأن  ــلفية يف نفوسـ ــم السـ ــي القيـ نحيـ
ــلفين  ــن السـ ــا بـ ـ ــلفية حقًّ ــر بالسـ نبـ
أنفســـهم؛ لنرســـخ أصـــول املنهـــج الســـلفي 
يف نفوســـهم؛ لتتزكـــي ويصبحـــوا نـــاذج 
ـــم  ـــا يراه ـــنة، عندم ـــوة حس ـــة، وأس صاحل
غرهـــم مـــن الكفـــار أو املنحرفـــن يلتفتـــون 
ــت  ــلفية ليسـ ــون أن السـ ــم، ويعلمـ إليهـ
ــل  ــول بـ ــاط ومخـ ــود وانحطـ ــوة مجـ دعـ

دعـــوة حـــق ساســـت العـــامل، وســـادت 
ـــة. ـــذة عظيم ـــارة ف ـــت حض ـــا، وصنع الدني

يف  الســـلفية  عـــادت  إذا  وباجلملـــة: 
نفـــوس دعاهتـــا وســـلوكهم أتباعهـــا كـــا 
ــق  ــن يبـ ــالفهم؛ فلـ ــاة أسـ ــت يف حيـ كانـ
ــة، وال  ــة صولـ ــة، وال لبدعـ ــرك دولـ لـ
ــان، واهلل  ــان بنيـ ــان، وال لطغيـ ــم كيـ لظلـ
غالـــب عـــى أمـــره ولكـــن أكثـــر النـــاس 

ــون. ال يعلمـ

قال اإلمام الشوكاين ♫: »وينبغي ملن كان صادق الرغبة، قوي الفهم، 
ال  أن  الغريزة:  سامي  اهلمة،  عايل  الطبع،  شهم  النفس،  عزيز  النظر،  ثاقب 
يرضى لنفسه بالدون، وال يقنع مبا دون الغاية، وال يقعد عن اجلد واالجتهاد 
املبلغني له إىل أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد؛ فإن النفوس األبية واهلمم العلية 
ال ترضى بدون الغاية يف املطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة 

أو حرفة؛ حىت قال قائلهم:
إذا غامرت يف شرف مروم *** فال تقنع مبا دون النجوم
فطعم املوت يف أمر حقـري *** كطعم املوت يف أمر عظيم

قريبة  الزوال  سريعة  هي  اليت  الدنيوية  األمور  يف  شأهنم  هذا  كان  وإذا 
االضمحالل؛ فكيف ال يكون ذلك من مطالب املتوجهني إىل ما هو أشرف مطلًبا، 
وأعلى مكسًبا، وأرفع مراًدا، وأجل خطًرا، وأعظم قدًرا، وأعود نفًعا، وأمت فائدًة 

وهي املطالب الدينية؟
فأكرم بنفس تطلب غاية املطالب يف أشرف املكاسب، وأحبب برجل أراد من 

الفضائل ما ال تدانيه فضيلة، وال تساميه منقبة، وال تقاربه مكرمة«.
»أدب الطلب ومنتهى األرب« )ص٨٨ باختصار(.
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التوحيد منهج حياة

المشرف العام

تعــاىل  اهلل  قــرر  شــديد  وباختصــار 
ىل  مل  هــذه احلقيقــة؛ فقــال: ىمحخل 
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ىنيمح ]األنبيــاء:25 [،  من  خن  حن  

ىئ  نئ  مئ  زئ  ويقــول تعــاىل: ىمحرئ 
ىبيمح  نب  مب  زب  رب  يئ 

ــل:36 [. ]النح
هــي  التوحيــد  إىل  فالدعــوة  إًذا؛ 
األســاس الــذي انطلــق منــه األنبيــاء 
عليهــم الصــالة والســالم إلصــالح مجيــع 
ــك  ــم، وذل ــاد يف جمتمعاهت ــكال الفس أش
ــدة  ــدء بالعقي ــن الب ــم م ــى اهلل هل ــا أوح مل
وتصحيحهــا، ألن كل أشــكال الفســاد 

ســوف تكــون مــا هــي إال أعراض لفســاد 
املعتقــد، وال بــد للطبيــب احلــاذق أن ينظر 
يف أصــل املــرض للقضــاء هنائًيــا عــى 

ــه. أعراض
ومــن هنــا؛ فــإن تقييــم كل دعــوة 
واحلكــم عــى نســبة موافقتهــا للحــق 
يكــون بمعيــار اهتامهــا بالتوحيــد، وكــذا 
ــة  ــاة، فالداعي ــتوى الدع ــى مس ــر ع األم
ــوىل  ــذي ي ــو ال ــا ه ــح حقًّ ــح املصل الناج
أســاس الديــن الذي هــو توحيــد اهلل تعاىل 
أكــر االهتــام واجلهــد، ولقــد برهــن 
التاريــخ أن الدعــوة للتوحيــد وإن شــقت 
ــا  ــف إال أهن ــرة املخال ــاس؛ لكث ــى الن ع

مضحطيمح مجلة منهجيه أجراها اهلل عى لسان  خض  حض  جض  مص  خص  ىمححص 

مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم، فا بعث اهلل رسواًل إال هبا وألجلها، ولقد 
وضع األنبياء أيدهيم عى سائر أمراض املجتمع، إال أهنم فعلوا ذلك انطالًقا 

مضحطيمح. خض  حض  جض  مص  خص  من هذه القاعدة: ىمححص 
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أنفــع وأدوم، فشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
ــزل  ــذ ســبعة قــرون ومل ي ♫ مــات من
ــي  ــه الت ــون إىل كتب ــلمن هيرع آالف املس
ــد الســليمة،  ــان العقي اختــص أكثرهــا ببي
والشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب ♫ 
ــة  ــدة الصحيح ــى العقي ــه ع ــت دعوت قام
كتــاب  إىل  يرجعــون  النــاس  يــزل  ومل 
التوحيــد ويتحفــون بــه، وحيفظونــه يف 
ــم  ــات العل ــدرس يف حلق ــدور، وي الص

ــة. ــات الدراس وقاع
وقــد انقرضــت دعــوات ليــس لكوهنــا 
مل تكــن تريــد اإلصــالح، أو مل تســع إليــه، 
ــاء  ــق األنبي ــلك طري ــا مل تس ــا لكوهن وإن
واملرســلن، الــذي أول معاملــه الدعــوة إىل 

توحيــد اهلل تعــاىل.
ــر  ــا ال أث ــًا نظرًي ــس عل ــد لي والتوحي
لــه يف الواقــع، بــل هــو الــذي حيــرك 

مت  خت  احليــاة؛ قــال اهلل تعــاىل: ىمححت 
جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت 

جضيمح  مص  خص  حص  مس  حسخس  جس  مخ 

]األنعــام:162، 163[.
املنقاديــن  أول  أي:  املســلمن؛  أول 

هلل يف مجيــع شــؤون احليــاة، ويف كافــة 
جماالهتــا، وهبــذا يكــون التوحيــد هــو 
املحــرك حلياتنــا اخلاصــة والعامــة ويف 
مجيــع شــؤوننا، وقــد ذكــروا أن أحــد 
ــذه  ــض تالمي ــر لبع ــار أراد أن يظه األخي
واحــد  كل  فأعطــى  أحدهــم،  فضــل 
كل  ليذهــب  وقــال:  دجاجــة،  منهــم 
ــد  ــه أح ــراك في ــا ال ي ــم مكاًن ــد منك واح
منهــم،  فاذبحهــا، فذهــب كل واحــد 
وعــاد بالدجاجــة مذبوحــة؛ إال ذلــك 
الطالــب النجيــب جــاء ودجاجتــه تصيــح 
ــا؟  ــم تذبحه ــم لـ ــأله لـ ــا س ــده، فل يف ي
قــال: مل أجــد مكاًنــا ال يــراين فيــه األحــد 

ــه! ــا في ــد ألذبحه الصم
ــد  ــغ بالعب ــذي يبل ــو ال ــد ه فالتوحي
ــراه،  ــه ي ــد اهلل كأن درجــة اإلحســان: فيعب
ويراقــب اهلل تعــاىل يف تعاملــه مــع اخللــق، 

»مــن حقــق التوحيــد واالســتغفار؛ 
فالبــد أن يرفــع عنــه الشــر؛ فلهذا 
ــت  ــه إال أن ــون: ال إل ــال ذو الن ق
ســبحانك إين كنــت مــن الظاملــني«.
�ة م�ي �ي ن �ة ا�ب
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وخيشــى اهلل تعــاىل يف خلواتــه، وهــذا 
ــاة. ــده الدع ــذي ينش ــالح ال ــة اإلص غاي

للمجتمــع  املوجــه  هــو  والتوحيــد 
قاطبــة، فهــو الــذي يرشــد اإلمــام للســر 
عــى مــا يــريض اهلل ويصلــح الرعيــة، 

خس   حس  جس  ىمحمخ  قــال اهلل تعــاىل: 
خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 

جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  

]النســاء:65[. مغجفيمح( 

ــج  ــن منه ــح م ــج أصل ــن منه ــل م فه
دعــوة  أســاس  فالتوحيــد  األنبيــاء؛ 

األنبيــاء؟
ــن  ــم م ــح أعظ ــة ملصل ــن غاي ــل م وه
اســتقامة شــؤون املجتمــع عــى مســتوى 

ــة؟ ــتوى اجلاع ــى مس ــرد وع الف
اهلدف،  ذلك  بتحقيق  حقيق  والتوحيد 
فهل يستقيم بعد هذا أن خيتار معر الدعاة 

واملصلحن طريًقا او يتبعوا منهًجا سواه.

قال اإلمام ابن القيم ♫: 
أنفع  من  اهلل  للقاء  التأهب  »صدق 
استقامته؛  حصول  يف  وأبلغه  للعبد  ما 
قلبه  انقطع  اهلل  للقاء  استعد  من  فإن 
فيها ومطالبها، ومخدت  وما  الدنيا،  عن 
قلبه  وأخبت  الشهوات،  نريان  نفسه  من 
إىل اهلل، وعكفت مهته على اهلل، وعلى 
واستحدثت  مرضاته،  وإيثار  حمبته، 
والدة  وولد  أخر،  وعلوًما  أخرى،  مهة 
الدار  أخرى تكون نسبة قلبه فيها إىل 
الدار  هذه  إىل  جسمه  كنسبة  اآلخرة 
قلبه  فيولد  أمه،  بطن  يف  كان  أن  بعد 
والدة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة.

وكمـا كان بطـن أمـه حجاًبا جلسـمه 
عـن هـذه الـدار؛ فهكـذا نفسـه وهـواه 
اآلخـرة؛  الـدار  عـن  لقلبـه  حجـاب 
فخـروج قلبه عن نفسـه بـارًزا إىل الدار 
اآلخـرة كخـروج جسـمه عـن بطـن أمه 

بـارًزا إىل هـذه الـدار.
واملقصود أن صدق التأهب؛ هو: مفتاح 
واألحوال  الصاحلة،  األعمال  مجيع 
اهلل،  إىل  السالكني  ومقامات  اإلميانية، 
اليقظة،  من  إليه،  السائرين  ومنازل 
والرجاء،  واملحبة،  واإلنابة،  والتوبة، 
والتفويض، والتسليم، وسائر  واخلشية، 
ذلك  فمفتاح  واجلوارح؛  القلوب  أعمال 
للقاء  واالستعداد  التأهب  صدق  كله 
اهلل، واملفتاح بيد الفتاح العليم، ال إله 

غريه، وال رب سواه«.
»طريق اهلجرتني« )ص 297(.
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وجود القدوة احلسنة يف حياة األمم والشعوب والدعوات رضورة حتمية؛ ليقتدى 
العبادات  أداء  يف  تعاىل  اهلل  مع  سواء  احلياة:  يف  اإلجيابية  املعامل  منها  وتكتسب  هبا، 
األهل  مع  أو  الفاضلة،  األخالق  عى  وتربيتها  وتزكيتها  النفس  مع  أو  والفرائض، 
واألبناء داخل األرسة من أجل بناء أرسة متاسكة، أو مع املجتمع يف أمور الدين والدنيا.

قدوة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  تعاىل  اهلل  جعل  لذلك 
حتى  به،  أرسل  الذي  الدين  جيسد  حسنة 
حقيقيًّا،  واقًعا  الدين  هذا  مع  الناس  يعيش 
فكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خر قدوة لألمة يف تطبيق 
القيامة،  يوم  إىل  هلا  مناًرا  ليكون  الدين؛  هذا 
لذا فإنه جيب عى كل مسلم االقتداء والتأيس 
االهتداء،  أساس  فاالقتداء  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  برسول 

جك  مق  حق  مف  خف  حف  قال تعاىل: ىمحجف 
خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك 

جميمح ]األحزاب: 21[. هل  مل 
الرسل  تعاىل  اهلل  أرسل  العلة  هلذه 

مع  ليخالطهم الناس ويقتدوا هبداهم: ىمحٱ 
حك  جك  مق  مفحق  خف  جفحف  مغ  جغ 

هليمح  مل  خل  حل  جل  لكمك  خك 

معامل توحيد االتباع

األستاذ عبد الغفار البراجيلي

]األنعام: 90[.
فالقدوة ال تزال مؤثرة يف النفس اإلنسانية؛ 
تأثًرا؛  الرتبوية  الوسائل  أقوى  من  ألهنا 
لشغفها باإلعجاب بمن هو أعى منها كااًل، 
وألهنا مهيأة للتأثر بشخصيته وحماولة حماكاته 
بالقدوة أنجح أسلوب  الدعوة  ولذلك؛ فإن 

لبث القيم واملبادئ التي يعتنقها الداعية.
حيمله  بر  إىل  حيتاج  اإلسالم  فمنهج 
ويرتمجه بسلوكه وترصفاته، فيحوله إىل واقع 
ملسو هيلع هللا ىلص  كان  ولذلك  وملموس،  حمسوس  عميل 

الصورة الكاملة للمنهج:
كمروع  معه  نتعامل  أن  ينبغي  وهكذا 
للتطبيق العميل؛ اقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص يف مجيع مناحي 
أثره  يرى  ملموس  لواقع  وحتويله  حياتنا، 

عليهم سلوًكا وتطبيًقا.
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مجيع  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  وكذلك 
البيت  يف  استثناء:  دون  احلياة  مسارات 

واملجتمع والقيادة والدعوة.
قدوة يف بيته:  -1

يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  منهج  اتباع  األمة  أفراد  عى 
بيته، والتخلق بأخالقه التعامل مع األهل.

قوله  من  ملسو هيلع هللا ىلص  أعاله  سائر  انبثقت  فلقد 
]القلم: 4[،  ىنيمح  نن  من  ىمحزن  تعاىل: 
سرته  يف  جليًّا  واضًحا  اخللق  هذا  فكان 
مع  األرسية  حياته  مناحي  مجيع  يف  العطرة 
بأطيب  حيدثهم  كان  حيث  وبناته؛  زوجاته 
يالعبهم  وكان  التعابر،  وأرق  الكلات 
قلوهبم،  عى  الرسور  ويدخل  ويالطفهم، 
املؤمنن  أم  وصفت  ولقد  بينهم،  ويعدل 
قالت:  حن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خلق   ▲ عائشة 

»كان خلقه القرآن«.
قدوة يف جمتمعه:  -2

لقد كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عى درجة رفيعة 
من اخللق العظيم يف التعامل مع جمتمعه، فلم 
يكن يستعيل عى أحد منهم: يقابلهم بالوجه 
أفراحهم  يف  ويشاركهم  املبتسم،  احلسن 
وأتراحهم، وهيتم بقضاياهم، ويسعى حللها، 
تفريق:  أو  متييز  دون  مجيًعا  بينهم  ويساوي 
كباًرا،  أو  كانوا  صغاًرا  عجًا،  أو  كانوا  عرًبا 
وصالبته،  قوته  املجتمع  استمد  هنا  ومن 

وصار كالبنيان املرصوص.
قدوة كحاكم وقائد:  -3

كأساس  بالفرد  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى  عني  لقد 
وتنشئة  تربية  كله  واملروع  الدولة  لقيام 
أسس  املجتمع  يف  أرسى  ثم  ومن  وتقويًا، 

العدل واحلرية بن مجيع أفراد املجتمع.
الذي  الرقيق؛  املتواضع  القائد  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
قدر  ويستشعر  الناس،  مصالح  عى  يسهر 
ويغرس  املسئول،  عاتق  عى  امللقاة  املسئولية 
ملسو هيلع هللا ىلص:  القائل  فهو  النفوس؛  يف  الفهم  هذا 
»كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته؛ اإلمام 
راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع يف أهله 

وهو مسئول عن رعيته«.
تولوا  فلا  أصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلص  ربى  هذا  وعى 
أمر الناس من بعده جعلوه قدوهتم يف ذلك، 

فعزوا وسعدوا وأعزوا أمتهم ودينهم.
قدوة يف اإلصالح والتغيري:  -4

غاية  سياسية  أوضاًعا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  واجه 
واإلقليمي  املحيل  املستوى  عى  الفساد،  يف 
منذ  أعلن  وتغيرها  وملواجهتها  والدويل، 
البداية أن اإليان الصحيح والعقيدة السليمة 
مها وحدمها طريق اإلصالح وسبيل التغير، 
قاعدة  أهم  األوىل  اللحظة  منذ  وأرسى 
الناس  أهيا  »يا  قال:  والتغير حن  لإلصالح 
قولوا: ال إله إال اهلل تفلحوا«، وظل ملسو هيلع هللا ىلص يغرس 



13

فية
سل

ال
اإليان يف القلوب، ويزكي به النفوس، ويطهر 
به األفئدة، ويقيم به بعد ذلك دعائم الدولة.

لتحقيق  االنطالق؛  نقطة  كانت  وهذه 
ويف  اجلوانب،  كافة  عى  واإلصالح  التغير 
من  متن  أساٍس  عى  املختلفة،  مستوياهتا 
اإليان الصحيح والعقيدة السليمة يف قلوب 
إيانيًّا،  صاحلًا  جمتمًعا  أنشؤوا  ربانين،  أفراٍد 

ودولة ربانية، غرت وجه التاريخ.
كيفية االقتداء:  -5

بالنبي  االقتداء  معامل  يف  خطوة  أول  إن 
نقتدي،  بمن  نعرف  أن  هي  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم 
النبي  وفيا نقتدي به، وذلك بمدارسة سرة 
كانت  كيف  نتعلم  حتى  وسنته؛  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم 
كان  وكيف  معامالته،  كانت  وكيف  حياته، 
هو  ملسو هيلع هللا ىلص  فإنه  كلها،  حياته  جوانب  يف  يسر 
اإلنسان الوحيد الذي كانت حياته كلها كتاًبا 
مفتوًحا للجميع، فلم يكن يف حياته اجلانب 
إن حياته  بل  الناس،  يعرفه  الذي ال  اخلاص 
كلها كانت معروفة ألصحابه، ودونت حتى 

تقرأها أمته من بعده إىل قيام الساعة.
فالواجـب علينا االرتبـاط باملنهج والقيم 
الثابتـة فيـه، وحماولـة تكييـف حياتنـا؛ كـي 
تتاشـى مع هـذه القيـم الثابتة حتـى نجعلها 
حاكمـًة حلياتنـا، كـا جيـب أن نسـتخرج من 
خـالل قراءتنـا لسـرة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص روحـه يف 

التعامـل مـع األمـور، لـذا ينبغـي أن تكـون 
قراءتنـا حلياة نبينـا قراءة الباحـث عن املنهج 

الـذي يضبـط لـه أموره.
ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  اقتداؤنا  يكون  أن  جيب  وال 
الشامل  االقتداء  فعلينا  آخر،  دون  يف جانٍب 
وبذل  اجلوانب،  كافة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  بالنبي 

أقىص جهد لتحقيق ذلك.
يتطلب  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  احلقيقي  االقتداء  إن 
وحبًّا  وظاهًرا،  باطنًا  بسنته  العمل  منا: 
لصاحب املنهج، ومعرفة بمنهجه الذي نريد 
التي  العظيمة  بالقيم  ووعًيا  فيه،  به  االقتداء 
نستلهمها من حياته،  والتدرج بالنفس شيًئا 
فشيًئا حتى تكون صبغتها الدائمة هي احلياة 
اقتدى  النبوي، واالسرتشاد بمن  املنهج  عى 
بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص من املصلحن ليتحقق الثبات عى 
املنهج النبوي: كتاًبا وسنة بفهم سلف األمة.

قال اإلمام األلباين ♫:
الكتاب  اتباع  إىل  ندعوهم  أناس  مع  حيلتنا  »فما 
املذهبية،  العصبية  من  بذلك  لينجوا  والسنة؛ 
يستمروا  أن  إال  علينا  فيأبون  احليوانية،  والغباوة 

على عصبيتهم وغباوهتم ؟!
وليس هذا فقط، بل ويدعوننا والناس مجيًعا إىل 
وهنا   !! مثلهم  أغبياء  ضالني  لنصري  نقلدهم؛  أن 
أتذكر أن من السنة أن يقول املعايف إذا رأى مبتلى: 
»احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك به، وفضلين 

على كثري ممن خلق تفضياًل«!
من  أخطر  دينه،  يف  املبتلى  أن  فيه  شك  ال  ومما 

املبتلى يف بدنه!«.
»اآليات البينات يف عدم مساع األموات« )ص10-9(.
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املسلم احلر يبحث دائًا عن أدواء األمة املسلمة؛ ليعاجلها با يناسبها.
كثًرا وأحدثت رشوًخا  منها  اإلسالمية  األمة  عانت  التي  اخلطرة  األمراض  ومن 
أصاب  املرض  وهذا  التقليد،  والسنة:  الكتاب  اتباع  عى  القائم  اإلسالمي  الصف  يف 
الدعوة اإلسالمية يف مقتل، وال شك أن من يريد أن خيرج هذه األمة إىل ساحات اليقن 

باهلل وبرسوله وهبذا الدين حيذر من التقليد مبينًا آثاره وموضًحا أخطاره:

أوًلا: أنه طريق حمفوفة باخملاطر:
وهو  باملخاطر،  حمفوفة  طريق  التقليد 
طريق  إحدامها  طريقن:  إىل  يأيت  رجٍل  مثل 
واضحة بينة آمنة، عى جنباهتا النور، وتؤدي 
الثانية  والطريق  معلوم،  حمدد  خمرج  إىل 
واحلفر  واملنحدرات  باألشواك  مليئة  مظلمة 
الرجل  هذا  دخل  ذلك  ومع  واملستنقعات، 
هذه الطريق؛ ألنه رأى غره -ممن ليس معه 
يشء يميزه- دخل هذه الطريق فدخل خلفه، 

فصار يتخبط يمنة ويرسة حتى هلك.
أحًدا  يتبع  قد  فاإلنسان  التقليد،  وهكذا 
قبيلته،  شيخ  أو  أباه،  يكون  كأن  له  لتعصبه 
بداًل  بغره  يرىض  ال  الذي  مذهبه  شيخ  أو 
وإن ظهرت األدلة، فال يدري أين يقوده هذا 

التقليدإلغاء للشخصية ومتهيد للخرافة

الدكتور طارق القناعي

املقلد؛ إىل احلق واجلنة أم إىل الضالل والنار!
املركون،  فيه  وقع  ما  جنس  من  وهذا 
والضالل،  الكفر  إىل  التقليد  أداهم  فقد 
من  هو  اإلسالمية  الريعة  داخل  والتقليد 
الر  عبد  ابن  ذلك  يبن  سواء؛  اجلنس  ذلك 
♫، فإنه بعد أن رسد اآليات التي فيها ذم 

زي  ري  ٰى  التقليد كقوله تعاىل: ىمحين 
حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 

حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

حسخس  جس  مخ  جخ  مح  جح 

جضيمح ]البقرة: 166،  مص  خص  حص  مس 
167[ قال: »وقد احتج العلاء هبذه اآليات 
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يف إبطال التقليد، ومل يمنعهم كفر أولئك من 
من  يقع  مل  التشبيه  ألن  هبا؛  االحتجاج  جهة 
وقع  وإنا  اآلخر،  وإيان  أحدمها  كفر  جهة 
التشبيه بن التقليدين بغر حجة للمقلد، كا 
لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد 
آخر يف مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل 
واحد ملوًما عى التقليد بغر حجة؛ ألن كل 
اختلفت  وإن  بعًضا  بعضه  يشبه  تقليد  ذلك 

لك  اآلثام فيه، وقال اهلل عز وجل: ىمحاك 
مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك 

ثبت  ]التوبة: 115[، وقد  منيمح  زن  رن 
ويف  هذا  قبل  الباب  يف  قدمنا  با  االحتجاج 
التقليد  بطل  فإذا  أيضا،  التقليد  إبطال  ثبوته 
التي  التسليم لألصول  وجب  ذكرنا  ما  بكل 
جيب التسليم هلا، وهي الكتاب والسنة، أو ما 

كان يف معنامها بدليل جامع بن ذلك«)1(.
فال فرق بن مقلدة الكفار ومقلدة اآلباء 
وتعصًبا  جهاًل  يقلدون  الذين  وغرهم، 
ملعياٍر صحيح ومسوغ رشعي سليٍم،  وليس 
العقائد  يف  ختبط  إىل  يؤديان  التقليدين  وكال 
الضالل  إىل  ثم  ومن  واألحكام،  واملنهج 

والبدعة.
مـن  ويكـر  التفـرق  إىل  يـؤدي  أنـه  ثانًيـا: 

االختـالف:

.)978 )1( »جامع بيان العلم وفضله« )2/ 

تنبذه  مما  واالختالف  التفرق  أن  شك  ال 
كتابه  يف  مراًرا  ذلك  اهلل  ذكر  وقد  الريعة، 

ىب  نب  مب  زب  رب  ىمحيئ  مثل قوله: 
رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث 

اكيمح ]الشورى: 13[. يق  ىق 
والتقليد مما يؤدي إىل التفرق واالختالف، 
وال  مقلده،  مع  احلق  أن  يدعي  أحد  فكل 
اهلل  أكد  وقد  وسبيله،  احلق  إال  الناس  جيمع 

زب  ىمحرب  فقال:  ذلك  عى  وتعاىل  سبحانه 
مت  زت  رت  ىبيب  نب  مب 

ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت 

ىفيمح ]األنعام: 153[. يث 
وهذه الطرق اخلارجة عن سبيل اهلل كا أهنا 
يمكن أن تكون طرق الكفر والرك، كذلك 
يف  والتقليد  والضالل،  البدعة  طرق  تكون 
االثنن سواء، يقول ابن عطية ♫: »وهذه 
يف  والشذوذ  والبدع  األهواء  أهل  تعم  اآلية 
الفروع، وغر ذلك من أهل التعمق يف اجلدل 
واخلوض يف الكالم، هذه كلها عرضة للزلل 

ومظنة لسوء املعتقد«)2(.
فالتقليد بحر عميق قل من ينجو منه، سواء 
املذاهب  يف  حتى  أو  األديان،  يف  ذلك  كان 

.)364 )2( »املحرر الوجيز« )2/ 
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♫: »إن اختالف  والفرق، يقول الغزايل 
األمة  اختالف  ثم  وامللل،  األديان  يف  اخللق 
الطرق  وتباين  بالفرق  كثرة  عى  املذاهب  يف 
بحر عميق غرق فيه األكثرون، وما نجا منه 

إال األقلون«)3(.
اهلل  نصـر  عـن  اخلـروج  يـورث  أنـه  ثالًثـا: 

: فيقـه تو و
خيرج  أنه  التقليد  يورثه  ما  أعجب  من 
لذا  وتعاىل؛  سبحانه  اهلل  توفيق  عن  اإلنسان 
نجد أممًا من الناس تتبع قادهتا وتقاليد آبائها 
البناء  يف  هشة  البطالن،  واضحة  عقائد  يف 
العلمي، ضعيفة يف امليزان العقيل، وكل ذلك 
ظهور  بعد  اهلدى  سبيل  غر  اتبع  من  ألن 
الدليل قد حيرمه اهلل من التوفيق، واهلل سبحانه 

يل  ىل  مل  وتعاىل يقول يف ذلك: ىمحخل 
خن  حن  جن  ىميم  مم  خم  حم  جم 

جي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من 

ٰى   ٌّ   ٍّ ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 

َّ     ُّيمح ]البقرة: 120[.
االبتعاد  مورث  احلال  هذا  عى  فالتقليد 
عن توفيق اهلل، يقول الشوكاين ♫: »ويف 
ترجف  الذي  الشديد  الوعيد  من  اآلية  هذه 
يوجب  ما  األفئدة  منه  وتتصدع  القلوب  له 

)3( »املنقذ من الضالل« )ص 108(.

سبحانه  اهلل  حلجج  احلاملن  العلم  أهل  عى 
ألهل  الدهان  ترك  رشائعه  ببيان  والقائمن 
التاركن  السوء،  بمذاهب  املتمذهبن  البدع 
ملحض  املؤثرين  والسنة،  بالكتاب  للعمل 
أظهر  وإن  هؤالء  غالب  فإن  عليها،  الرأي 
إال  يرضيه  ال  لينًا  أخالقه  من  وأبان  قبواًل 
اتباع بدعته، والدخول يف مداخله، والوقوع 
يف حبائله، فإن فعل العامل ذلك بعد أن علمه 
هو  اهلل  هدى  أن  به  يستفيد  ما  العلم  من  اهلل 
ما يف كتابه وسنة رسوله، ال ما هم عليه من 
وجهالة  حمضة  ضاللة  هي  التي  البدع  تلك 
بينة ورأي منها، وتقليد عى شفا جرف هار، 
فهو إذ ذاك ما له من اهلل من ويل وال نصر، 
ومن كان كذلك فهو خمذول ال حمالة، وهالك 

بال شك وال شبهة«)4(.
رابًعـا: أنـه يـورث الشـحناء والتالعـن يف 

اآلخـرة:
يف  والتالعن  الشحناء  يورث  التقليد 
اآلخرة بن املقلد واملقلد، وقد ذكر اهلل ذلك 

ىمحخل  تعاىل:  فقال  كتابه،  من  مواضع  عدة  يف 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

جه  ين  ىن  خنمن  حن  جن   يم 

يي  ىي  مي   خي  حي  جي  ىهيه  مه 

.)158 )4( »فتح القدير« )1/ 
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ٰى    ٌّ     ٍّ    َّ   ُّ  ٰر  ٰذ 

يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ   ّٰ   ِّ   

رت  يب  ىب  نب  مب   زب  رب 

مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت 

ىثيمح ]األعراف: 38، 39[. نث 

ري  ٰى  ىمحين  تعاىل:  قوله  ومن ذلك 
جئ  يي  ىي  ني  مي  زي 

حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 

جس  مخ  جخ  مح  جح  حجمج 

جضيمح ]البقرة:  مص  خص  حص  مس  حسخس 
.]167 ،166

العداء  تؤكد  التي  اآليات  من  وغرها 
الشديد الذي يورثه هذا التقليد يوم القيامة، 
باتباع  فعليه  منه؛  يتخلص  أن  أراد  من  وأن 
السلف،  منهج  عى  والسر  والسنة  الكتاب 
وإن كان وال بد فالصواب هو األخذ بأقوال 
العلاء الربانين مع احلرص عى الدليل، ومتى 
املخالف  القول  ترك  وجب  الدليل  تبن  ما 
التقليد. مغبة  من  اإلنسان  يسلم  وهبذا  له، 

خامًسـا: أنـه يـورث إهمـال العقـل وتبنـي 
اخلرافـة:

التقليد يعمي عن إدراك احلقائق، ويعطل 
يف  األمة  ويدخل  واالستنباط،  التفكر 

أسًرا  عقله  جعل  فاملقلد  اخلرافة،  متاهات 
لغره، وعطل هذه النعمة العظيمة التي وهبه 
والدين،  الدنيا  يف  نراه  هذا  وأثر  إياها،  اهلل 
سبقوها  من  بتقليد  متسكت  أمة  من  فكم 
نفسه،  الطريق  وسلكت  األخطاء،  فكررت 
فكان مآهلم الفشل، وكذلك يف أمور الدين؛ 
فإن اإلنسان متى ما عطل عقله وقلد غره يف 
كل يشء وبال بصرة وال إدراك فإنه سيكون 
أرًضا خصبة لقبول اخلرافات، ومتى ما أردنا 
أن نخلص األمة من ذل العكوف عى القبور 
جيب  باخلرافات،  التمسك  وحل  ومن  مثاًل، 
أن نشيع بينهم األخذ بالدليل وفهمه وإدراكه 
والعمل به، وأن ال تكون العصبية مانعة هلم 

من قبول احلق عند وروده.
وأخرًيا: التقليد إلغاء للشخصية املسلمة؛ 
با تعتقد  فيها أن تكون متبرصة  ألن األصل 
وتقول، وتقليد أحد بعينه دون معيار صحيح 
وإنا ملجرد التعصب فعل من أفعال اجلاهلية! 
الغضب  »فإن   :♫ العز  أيب  ابن  يقول 
وصف  األئمة  من  معن  لواحد  والتعصب 
من  وهو  الرافضة،  فعل  جنس  من  مذموم، 

أفعال اجلاهلية«)5(.
يف  بالتقليد  خاًصا  ليس  التقليد  وهذا 
كثر من  عند  أكثره  ما  بل  الباطلة،  الديانات 

)5( »االتباع البن أيب العز« )ص 25(.
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يتعصب ملذهب معن حتى ال  املسلمن ممن 
رفضه!  احلق  جاءه  وإن  غره!  يف  احلق  يرى 
قوله  عن   ♫ تيمية  ابن  يقول  هذا  ويف 

اك  يق  ىق  يف  ىف  ىمحيث  تعاىل: 
يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك 
ىنيمح  نن  من  زن  رن  مم  ام 

حن  جن  ]البقرة: 91[ بعد أن قال: ىمحيم 
مه  جه  ين  ىن  من  خن 
ٰذيمح  يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه 
كانوا  بأهنم  اليهود  »فوصف   ،]89 ]البقرة: 
الناطق به والداعي  يعرفون احلق قبل ظهور 
طائفة  غر  من  به  الناطق  جاءهم  فلا  إليه، 
احلق  يقبلون  ال  وأهنم  له،  ينقادوا  مل  هيووهنا 
مع  إليها،  منتسبون  هم  التي  الطائفة  من  إال 
أهنم ال يتبعون ما لزمهم يف اعتقادهم. وهذا 
يبتى به كثر من املنتسبن إىل طائفة معينة يف 
أو  املتصوفة  أو  املتفقهة  من  الدين،  أو  العلم 
غرهم، أو إىل رئيس معظم عندهم يف الدين 
غر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإهنم ال يقبلون من الدين رأًيا 
إهنم  ثم  طائفتهم،  به  جاءت  ما  إال  ورواية 
دين  أن  مع  طائفتهم،  توجبه  ما  يعلمون  ال 
رواية  مطلًقا:  احلق  اتباع  يوجب  اإلسالم 
غر  طائفة  أو  شخص  تعين  غر  من  ورأًيا، 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص«)6(.

أصحاب  ملخالفة  املستقيم  الرصاط  »اقتضاء   )6(
.)87-86 اجلحيم« )1/ 

قال اإلمام ابن القيم ♫:
واحد  برجل  ظفـــرت  »إذا 
من أويل العلـــم طالب للدليل، 
للحق –  لـــه متبـــع  حمكـــم 
ومع  كان،  وأيـــن  كان،  حيـــث 
الوحشـــة  زالت  -؛  كان  مـــن 

األلفة. وحصلـــت 
فإنـــه  خالفـــك؛  ولـــو 
ـــل  ـــذرك، واجلاه ـــك ويع خيالف
ـــة  ـــال حج ـــك ب ـــامل خيالف الظ
ويكفـــرك -أو يبدعـــك- بـــال 

ــة. حجـ
عـــن  رغبتـــك  وذنبـــك: 
طريقتـــه الوخيمة وســـريته 

الذميمـــة.
هذا  بكثـــرة  تغتـــر  فـــال 
املؤلفة  األالف  فـــإن  الضرب؛ 
منهـــم ال ُيعدلـــون بشـــخص 
العلـــم،  أهـــل  مـــن  واحـــد 
العلم  أهـــل  مـــن  والواحـــد 
ُيعـــدل مبـــلء األرض منهم«.
»إعالم املوقعني« )307/3 بتصرف(.
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السلفيون وفقه الدليل

األستاذ منير اإلبراهيمي

صاحب  يا  »فتأمل  هو:  املنشور  ونص 
»شيًخا«  تسأل  امرأة  جاءت  الدليل!  فقه 
عن مسألة، فقال هلا: هل تريدين ان افتيك 
اهلل وسنة رسوله!!  بكتاب  أم  مالك  بقول 
أعلم  فهو  مالك؛  بقول  افتني  فقالت: 
بكتاب اهلل وسنة رسوله منك! فبهت الذي 

جهل! ما أشبه الليلة بالبارحة!«. أ.هـ.
قلت متسائاًل:

-كذا-  الدليل  فقه  صاحب  فهم  هل 
واألئمة  الكرام،  الصحابة  فهم  خارج عن 
ومالك،  النعان،  حنيفة  أبا  األعالم: 

والشافعي، وابن حنبل ô مجيًعا؟ 
اجلواب: قطًعا ال؛ بل السلفي -صاحب 
يدلل،  األعالم  األئمة  بفهم  الدليل-  فقه 

وعى أصوهلم يعول، وبقواعدهم يؤصل، 
ومن اختياراهتم ينقل.

فليت شعري:
متعصبة  من  التشغيب  هذا  سبب  ما 

املذاهب؟
وممن انتكس عن املنهج السلفي املنترص 

الغالب؟
السلفي؛  الفقه  حياربون  صاروا  الذين 
وفهم  والسنة  الكتاب  عى  مبناه  الذي 

الصحابة أرباب املواهب؟
إن هؤالء املتعصبة يريدون منا الرجوع 
املشؤوم،  والتقليد  املذموم  التعصب  إىل 
يشهد  ذل  من  فيه  نحن  ما  إىل  أدى  الذي 

عليه القريب والبعيد.

ملحتواه؛  مقرين  السلفين  من  األفاضل  بعض  تداوله  منشور  عى  وقفت 
من  اعرتاه  وما  خلل،  من  فيه  ما  ببيان  فسارعت  فحواه؛  هتافت  عن  غافلن 

خطل، وما يدعو إليه من زلل.
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تعاىل  اهلل  ذم  من  كحال  هؤالء  وحال 

جه  ين  ىن  من  ىمحخن  قوهلم: 
جييمح. يه  مهىه 

الدليل  فقه  صاحب  وصف  فأقول: 
التعصب  وعن  اجلهل،  عن  هو  باجلهل 
الرجال،  دينه  املرء  تقليد  وعن  لألقوال، 
وقد هنانا عن هذا أئمة السلف، وحذر منه 

املحققون من أعالم اخللف.
قال عيل بن أيب طالب ◙: »إياكم 
واالستنان بالرجال؛ وإن كنتم البد فاعلن 
الصحابة  يعني:  باألحياء«؛  ال  فباألموات 

.╚
حن   ◙ مسعود  ابن  اهلل  ورحم 
الذي  اجلاهلية  يف  اإلمعة  نعد  »كنا  قال: 
يدعى إىل الطعام؛ فيذهب معه بغره، وهو 

فيكم اليوم املحقب دينه الرجال«.
املالكي  منداد  خويز  ابن  اإلمام  وقال 
الرجوع  الرع  يف  معناه  »التقليد   :♫
إىل قول ال حجة لقائلة عليه، وذلك ممنوع 
عليه  ثبت  ما  االتباع:  و  الريعة،  يف  منه 

حجة«.
 ...« كتابه:  من  آخر  موضع  يف  وقال 

وكل  صحيح،  غر  اهلل  دين  يف  والتقليد 
فأنت  اتباع قوله  الدليل عليك  من أوجب 
والتقليد  مسوغ،  الدين  يف  واالتباع  متبعه، 

ممنوع«.
كلا  »ليس   :♫ مالك  اإلمام  قال 
يتبع  له فضل-  قواًل -وإن كان  قال رجل 

مئ  عليه؛ لقول اهلل عز وجل: ىمحخئ 
جت  هب  مب  حبخب  جب  هئ 

حجيمح«. مث  هت  مت  حتخت 

»مثل   :♫ الشافعي  اإلمام  وقال 
الذي يطلب العلم بال حجة؛ كمثل حاطب 
ليل: حيمل حزمة حطب، وفيه أفعى؛ تلدغه 

وهو ال يدري«.
أيب  تلميذ  يوسف  أبو  اإلمام  وقال 
حنيفة: »ال حيل ألحد أن يقول مقالتنا حتى 

يعلم من أين قلنا؟«.
أن  »االتباع   :♫ أمحد  اإلمام  وقال 
وعن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  جاء  ما  الرجل  يتبع 

أصحابه، ثم هو من بعد يف التابعن خمر«.
تقلد  وال  تقلدين؛  »ال  -أيضا-:  وقال 
وخذ  األوزاعي،  وال  الثوري،  وال  مالًكا، 

من حيث أخذوا«.
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ولالستزادة؛ ينظر كتاب »إعالم املوقعن 
التقليد  يف  القول  باب  العاملن«:  رب  عن 
وانقسامه فصل يف التقليد واالتباع يف الدين.

فكيـف -بعـد هـذا- يكـون مـن يتفقه 
جاهاًل؟ بالدليـل 

قـال  تعـاىل،  اهلل  قـال  إال  الفقـه  وهـل 
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، قال الصحابة ريض اهلل عنهم؟

قال اإلمام ابن القيم ♫:
العلم قال اهلل قال رسوله 

قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخالف سفاهة

بني الرسول وبني رأي فقيه
الناقل  أو  املفتي  أن  التنبيه:  من  والبد 
جيوز  ال  للدليل؛  املتبع  واملجيب  للفتوى 
دون  العامل  بقول  يأخذ  أن  وال  التقليد،  له 
يكون  أن  عليه  الواجب  بل  دليله؛  معرفة 
املجتهدين،  أدلة  يف  فينظر  مقلًدا؛  ال  متبًعا 

فيختار قول من كان منهم أسعد بالدليل.
والواجب عليه -أيًضا-: ربط السائلن؛ 
ملسو هيلع هللا ىلص  األمن  نبيه  وسنة  تعاىل،  اهلل  بكتاب 

وفهم الصحابة املكرمن.
وال ينبغي ملن جييب أن خييـر السائل بن 

وبن  األئمة   من  وغره  مالك  اإلمام  قول 
حكم اهلل يف الكتاب والسنة؟ ألن يف ذلك 
قلوب  يف  والسنة  الكتاب  شأن  من  هتوين 
ال  الذي  التقليد  إىل  الدعوة  وفيه  العوام، 
حيل إال للمضطر أو اجلاهل بأدلة األحكام.
بن  فرق  ◙: »ال  ابن مسعود  قال 

هبيمة تقاد وإنسان يقلد«. 
»كان   :♫ الطحاوي  اإلمام  وقال 
أبو عبيد يذاكرين باملسائل، فأجبته يوًما يف 

مسألة؛ فقال يل: ما هذا قول أيب حنيفة.
فقلت له: أهيا القايض أو كل ما قاله أبو 

حنيفة أقول به.
قال: ما ظننتك إال مقلًدا. 

فقلت له: وهل يقلد إال عصبي؟!
فقال يل: أو غبي!

فطارت هذه الكلمة بمرص حتى صارت 
مثاًل«.

تأمل: »وهل يقلد إال غبي أو عصبي«؟!
عمن   ♫ مالك  اإلمام  سئل  وقد 
ترك قول الصحايب عمر بن اخلطاب لقول 
فقال:  النخعي؛  إبراهيم  الكبر  التابعي 

»يستتاب«.
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قول  ترك  بمن  اهلل-  رعاك  -يا  فكيف 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقول عامل كيفا كان مقدار 

علمه؟!
أضيف:

حال  يف  التبرص  من  له  البد  املجيب  أن 
من  -وكان  السائل  سأله  فإن  السائل؛ 
يثق  األعالم  من  علم  قول  عن  العوام- 
بقوله،  جييبه  أن  من  حرج  ال  فهنا  بقوله؛ 
قول  كان  إذا  إال  فهمه.؛  عى  ويقترص 
رصيح  يعارض  وفهمه  قوله  عن  املسؤول 
الدليل املعتر؛ فمن النصح الواجب عندها 
اإلحالة عى الدليل الرعي مع إظهار علو 
دفعا  وإعذاره  خالفناه،  الذي  العامل  مكانة 

للتشويش والتشغيب.

مع التقرير: أن العامي ليس له مذهب، 
فال حيق له أن يقول: أنا حنفي، أو مالكي، 
أو شافعي، أو حنبيل! وإنا عليه أن يسأل من 
جيده أمامه من أهل العلم، وال حيل له تقليد 
اجلاهل أو املبتدع؛ بل جيب عليه أن جيتهد 
والتقوى  بالعلم  املعروف  العامل  اختيار  يف 
أهل  أقوال  يف  وجيتهد  بالسنة،  والتمسك 
العلم ويعمل با ترجح لديه منها؛ كا قرره 

العالمة الشاطبي يف »املوافقات«.
قال ابن سرين ♫: »إن هذا العلم 

دين؛ فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه«.
احلجة  يفهم  ممن  السائل  كان  إن  وأما 
بالكتاب  والرهان، فالبد حينئذ من ربطه 

وسنة النبي العدنان ملسو هيلع هللا ىلص.
بوًقا  تصر  أن  السلفي:  أهيا  فانتبه 
املتعصبة  مزامر  من  ومزموًرا  لألدعياء، 
املبتدعة  لتخاريف  وناقاًل  األغبياء، 

األشقياء، وحمقًقا ملخطط الكفرة األعداء.
فاحلمـد هلل الـذي عافانـا ممـا ابتـى بـه 
املقلـدة واملتعصبـة؛ وفضلنـا عـى كثر من 

خلقـه تفضيـاًل.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:
»ومذهــب أهــل الســنة واجلماعــة 
مذهــب قــدمي معــروف قبــل أن خيلــق 
ــافعي  ــًكا والش ــة ومال ــا حنيف اهلل أب

وأمحــد.
فإنــه مذهــب الصحابــة الذيــن 
خالــف  ومــن  نبيهــم،  عــن  تلقــوه 
ذلــك كان مبتدًعــا عنــد أهــل الســنة 

واجلماعــة«.
»جمموع الفتاوى« )262/10(.
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وظيفة علماء الشرع

العالمة البشير اإلبراهيمي رحمه اهلل

إن  كلمـة:  عـى  ذلـك  يف  ويتوكـؤون 
صدقـت يف زمـان؛ فإهنا ال تصـدق يف كل 
زمـان؛ وهـي: »إن العلم يؤتـى وال يأيت«.

وإنـا تصدق هـذه الكلمـة يف علم غر 
علـم الدين.

جيـل  يف  إليـه  بالنسـبة  تصـدق  وإنـا 
إليـه.  يسـعى  فهـو  العلـم؛  قيمـة  عـرف 
أمــا يف زمننــا ومــا قبلــه بقــرون؛ فــإن 
ــت  ــر أصبح ــاد والتذك ــم واإلرش التعلي
باًبــا مــن أبــواب اجلهــاد، واجلهــاد ال 
املســاجد،  وزوايــا  البيــوت  يف  يكــون 
ــي  ــث يلتق ــن حي ــون يف امليادي ــا يك وإن

ــا. ــدو كفاًح ــدو بالع الع

-وأنـا  هـؤالء  بعـض  يل  قـال  وقـد 
أحـاوره يف هـذا النوع من اجلهـاد، وأعتب 

عليـه تقصـره فيـه-: 
إن هذه الكلمة قاهلا مالك للرشيد.

فقلـت لـه:  »إن هـذا قياس مـع الفارق 
يف الزمـان والعـامل واملتعلم:

ــة  ــذه اخلل ــإن ه ــذا؛ ف ــك ه ــا زمان أم
ــاخيهم أدت  ــاخيك ومش ــن مش ــك وم من
إىل  وباملســلمن  الضيــاع  إىل  باإلســالم 

ــالك.  اهل
ـــوام  ـــى الع ـــرد ع ـــي ت ـــبهات الت فالش
ـــا  ـــم م ـــن عقوهل ـــا ع ـــن يطرده ـــد م ال جت
ـــم  ـــرب إليه ـــار أق ـــون واألحب دام القسيس

إن علـاء القـرون املتأخـرة ركبتهـم عـادة مـن الزهـو الـكاذب والدعوى 
أو  بيوهتـم  يلزمـون  أهنـم  منهـا:  خصوصيـة؛  آداب  إىل  فجرهتـم  الفارغـة، 
مسـاجدهم كا يلـزم التاجر متجره، وينتظـرون أن يأتيهم النـاس فيعلموهم، 

فـإذا مل يأهتـم أحـد تسـخطوا عـى الزمـان وعـى الناس.
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منكـــم، وأكثـــر اختالًطـــا هبـــم منكـــم، 
ــوم  ــزو كل يـ ــة تغـ ــم اإلفرنجيـ واألقاليـ
أبنائـــي وأبنـــاءك بفتنـــة ال يبقـــى معهـــا 

إيـــان وال إصـــالح.
ففـــي هـــذا الزمـــن جيـــب عـــيلَّ 
ـــف:  ـــذا الصن ـــراد ه ـــى أف ـــك، وع وعلي
عـــن  العـــوادي  لدفـــع  نتجنـــد  أن 
اإلســـالم واملســـلمن، حتـــى يأتينـــا 
ـــوا  ـــد انرصف ـــا وق ـــاس، فإهنـــم ال يأتونن الن

ــن. ــوا براجعـ ــا وليسـ عنـ
ــون  ــور يقف ــون يف الثغ وإذا كان املرابط
ــرة  ــدوة املغ ــود الع ــد اجلن ــهم لص أنفس
ــة  ــإن وظيف ــالمية، ف ــان اإلس ــى األوط ع
العلــاء املســلمن أن يقفــوا أنفســهم لصد 
ــالم  ــى اإلس ــرة ع ــدوة املغ ــاين الع املع
ــن  ــك م ــي أفت ــه، وه ــده وأحكام وعقائ
ــرارة  ــارب، غ ــة املس ــا خفي ــود؛ ألهن اجلن
ــوس،  ــل إىل النف ــهلة املداخ ــر، س الظواه
ــث أن  ــال تلب ــف ف ــورة الضي ــأيت يف ص ت

تطــرد رب الــدار...«.)1( 

ــي«   ــر اإلبراهيم ــد البش ــام حمم ــار اإلم )1( »آث
.)117/  4(

وقفة تأمل
مــن طالــع تراجــم رواة احلديــث وكبــار 
أحدهــم  أن  والفقهــاء جيــد  العلمــاء 
ــه  ــر ل ــالء، وآخ ــع امل ــه دكان يبي كان ل
ــز، وآخــر نصــب  ــه الق ــج في ــل ينس معم
ــن، وآخــر  ــه الل ــع في ــا يبي لنفســه دكاًن
ــع  ــا )بائ ــداًدا، أو قواريرًي ــل ح كان يعم
ــروي  ــدث ي ــيخ حم ــم ش ــاج(، وفيه الزج

ــزاز! ــو خ ــث وه احلدي
تكفــي نظــرة يف تراجــم علمــاء الســلف 
واحلــذاء،  اجلصــاص،  فيهــم  لنجــد 
والــرزاز )بائــع الــرز(، والنشــار، واملجلــد، 
والصبــاغ، والــوراق، والدقــاق، والطبيــب، 
والبنــاء، وهــذه كلهــا مهــن ومشــاغل 
كانــت أســواق بغــداد ودمشــق وســائر 

ــذاك. ــا آن ــة هب ــدن رائج امل
األوىل،  القــرون  علمــاء  حيــاة  هــذه 
هلــم  املشــهود  الســلف  علمــاء  حيــاة 
باخلرييــة: حيــاة مــن يقتــدى ويتأســى 
هبــم يف الديــن والدنيــا، إهنــا حيــاة 
ــا،  ــاس متاًم ــة الن ــاة عام ــة كحي طبيعي
ليــس فيهــا متيــز وال تفــرد وال تقديــس 

...إخل.
زودهتــم  الفطريــة؛  احليــاة  هــذه 
ــاة  ــان يف حي ــني مهــا غائب ــن مهم بأمري

املعاصريــن: العلمــاء  أكثــر 
مبــا  تامــة  معرفــة  زودهتــم  األول: 
ــاس يف  ــن أوضــاع وأحــوال الن جيــري م

العامــة.  واحليــاة  األســواق 
بيــان  يف  صرحيــني  جعلتهــم  ثانًيــا: 
احلــق واحلقيقــة: ال جياملــون يف ذلــك 
أمــرًيا وال فقــرًيا وال حاكًمــا وال حمكوًما، 
ــم يف  ــدى هب ــارات يهت ــك من ــوا بذل فكان

ــات. الظلم
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يا طالب العلم

أسرة التحرير

يا طالب العلم:
أتقنت كتاب الصالة، وأحسنت الكالم 
تنفلت بصالة: ال  ما  ثم  النهي،  أوقات  يف 
يف وقت استحباب وال إباحة، وكأن يومك 

وليلتك وقت هني!
ـــت ال  ـــا علم ـــم م ـــل مل يعل ـــم رج وث
تفوتـــه راتبـــة، وال ضحـــى، وال وتـــر، 
وكأهنـــا فـــرض قـــد افرتضـــه ربـــه 

ــه!. عليـ
يا طالب العلم:

القـرآن،  معـاين  يف  الـكالم  أحسـنت 
والتفسـر واألقـوال فيه، ثم وقفت شـارد 

الذهـن يف صالتـك: ال تعقـل شـيًئا مـن 
القـرآن  الصـالة، وكأن  إمامـك يف  قـراءة 

نـزل لغـرك!.
يعلم  ومنكبك يف منكب رجل، ربا ال 
فيقشعر  اآلية؛  يسمع  لكنه  شيًئا،  تعلم  مما 
هلا جلده، وتفيض هلا عينه، ثم يلن جلده 

وقلبه إىل ذكر اهلل!.
يا طالب العلم:

قلبك يشكو، إيانك خيلق، وحمرابك يف 
شوق إليك.

يا طالب العلم!
إنا العلم اخلشية!

حتسن مسائل االعتقاد، وتعرف أقوال الفرق يف صفات اهلل، ثم تتوسد ما 
علمت!

وال يفصل بينك وبن جارك الذي ال حيسن ما حتسن سوى جدار، ولكن 
قلبه قد امتأل يقينًا أن اهلل ينزل يف ثلث الليل اآلخر نزواًل يليق بجالله، فقام 

وكأنه يسمع نداء اهلل: هل من سائل؟ وهو سائل!.
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السلف وحماسبة النفس

محمد رياض الهندي

العبد  يميز  »أن   :♫ القيم  ابن  قال 
ماله،  فيستصحب  عليه؛  وما  ماله  بن 

ويؤدي ما عليه؛ ألنه مسافر من ال يعود«.
تدل  وأحاديث  كثرة  آيات  وردت  قد 
يف  كرى  أمهية  هلا  النفس  حماسبة  أن  عى 

الريعة اإلسالمية:
ىمحٱخن  وجل:  عز  فقال  القرآن؛  يف  أما 
جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من 

ٰى   ٌّ     ٍّيمح  ٰر  ٰذ  ىييي  مي  حيخي 

]احلر: 18[.

تدل  اآلية  »هذه   :♫ كثر  ابن  قال 
عى وجوب حماسبة النفس«.

يل  ىل  مل  وقال تعاىل أيضا: ىمحخل 
من  خن  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم 

حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن 

ٰى  ٌّ   ٍّ   َّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

  ُّيمح ]ق: 18-16[.

زت  رت  ىمحيب  -أيًضا-:  تعاىل  وقال 
زث  رث  يت  ىت  نت  مت 

مثيمح ]البقرة: 284[.

األوقات،  ورعاية  احلواس،  وضبط  األنفاس،  حبس  هي:  النفس  حماسبة 
وإيثار املهات.

النفس يف اإلسالم، فهي مواجهة املسلم نفسه وحماسبتها كل   وأما حماسبة 
يوم عا عملته من الطاعات واحلسنات، أو اقرتفته من املعايص والسيئات، فإن 
رجحت كفة الطاعات عى املعايص، واحلسنات عى السيئات؛ فعى املحاسب 
بالتأنيب  نفسه  يؤدب  أن  فعليه  املعايص؛  رجحت  وإن  تعاىل،  اهلل  يشكر  أن 

والتقريع عى شذوذها وانحرافها عن طاعة اهلل.
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يب  ىب  نب  مب  وقال جل وعال: ىمحزب 
نتيمح ]الشمس: 10-9[. مت  زت  رت 

أفلح من زكى  قد  قال احلسن: »معناه: 
نفسه؛ فأصلحها، ومحلها عى طاعة اهلل«.

اإلنسان  أن  تدل عى  كلها  اآليات  هذه 
املحاسبة  قبل  نفسه  حياسب  أن  عليه  جيب 
املحر،  أهوال  ومواجهة  القيامة  يوم 
عى  الناس  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حث  ذلك  وألجل 

حماسبة النفس.
عن ابن عمر ¶؛ قال: أخذ رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمنكبي فقال: »كن يف الدنيا كأنك 

غريب أو عابر سبيل«.
»إذا  يقول:  ¶؛  عمر  ابن  وكان 
أصبحت  وإذا  الصباح،  تنتظر  فال  أمسيت 
صحتك  من  وخذ  املساء.  تنتظر  فال 

ملرضك، ومن حياتك ملوتك«)1(. 
الصالح  السلف  أن  ذكره:  جيدر  ومما 

كانوا حياسبون أنفسهم حماسبة مستمرة:
فهـا هوا أبـو بكـر الصديـق ◙ ملا 
رأى طائـًرا يطـر مـن شـجرة إىل أخـرى، 
فتأمـل وقـال: »طوبـى لـك يـا طـر تقـع 

)1( أخرجه البخاري )6416(.

عـى الشـجر، وتـأكل، ثـم تطـر، وليـس 
عليـك حسـاب وال عذاب، يـا ليتني كنت 
مثلـك، واهلل لوددت أن اهلل خلقني شـجرة 
إىل جانـب الطريـق، فمر يب بعـر فأخذين، 
فأدخلنـي فـاه، فالكنـي ثـم ازدردين، ثـم 

أخرجنـي بعـًرا ومل أك بـًرا«)2(.
 ◙ اخلطاب  بن  عمر  هو  وها 
بخ  بخ  املؤمنن  »أمر  قائاًل:  نفسه  خياطب 

واهلل لتتقن اهلل أو ليعذبنك!«)3(.
ــب ◙:  ــن أيب طال ــيل ب ــال ع وق
وارحتلــت  مدبــرة،  الدنيــا  »ارحتلــت 
اآلخــرة مقبلــة، ولــكل واحــد منهــا 
ــرة، وال  ــاء اآلخ ــن أبن ــوا م ــون، فكون بن
ــوم  ــإن الي ــا؛ ف ــاء الدني ــن أبن ــوا م تكون
ــاب وال  ــًدا حس ــاب وغ ــل وال حس عم

عمــل«)4(.
ــبوا  ــة حاس ــلف األم ــم س ــؤالء ه فه
ــم:  ــك غره ــى ذل ــوا ع ــهم، وحث أنفس
ــد أن  ــال ب ــا؛ ف ــجيًعا وتنبيًه ــا وتش ترغيًب

و786-  449( »الزهد«  يف  هناد  أخرجه   )2(
788(، وأبو نعيم يف »احللية« )52/1(.

)3( أخرجه مالك يف »املوطأ« )1824(.
)4( أخرجه البخاري )6080(.
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ألن  هبدهيــم،  وهنتــدي  هبــم،  نقتــدي 
النــاس حيتاجــون إىل حماســبة النفــس أكثــر 

حاجتهــم إىل الطعــام والــراب.
حماسبة  املهمة  النقاط  بعض  ودونك 

النفس وبيان احلاجة إليها:
تعاىل،  اهلل  ألمر  االمتثال  جيب  أواًل: 

حييمح. جي  يه  ىه  حيث قال: ىمحمه 
إال  القلب  إصالح  يمكن  ال  ثانًيا: 

بمحاسبة النفس.
النفس،  عيوب  يعرف  باملحاسبة  ثالًثا: 
عى  يطلع  مل  »من  اجلوزي:  ابن  قال  كا 

عيوب نفسه، مل يمكنه إزالتها«.
رابًعـا: املحاسـبة تبعد عـن الغفلة وعن 

االسـتمرار يف املعايص والذنوب.
خامًســا: باملحاســبة يتعــرف العبــد 
عــى حــق اهلل تعــاىل، ومــن مل يعــرف 
حــق اهلل تعــاىل عليــه؛ فــإن عبادتــه قليلــة 

ــًدا. ــة ج املنفع
ينجـو  النفـس  بمحاسـبة  سادًسـا: 
املسـلم مـن عـذاب اهلل سـواًء يف الدنيـا أو 

اآلخـرة.  يف  أو  القـر  يف 

روى احلافظ ابن عساكر ♫:
»أن أمحــد بــن عمــار األســدي 
قــال: خرجنــا مــع أحــد املعلمــني 
ومعــه  جنــازة،  يف  الصاحلــني 
ــرأى يف  ــه؛ ف ــن أصحاب مجاعــة م
ــا  ــة بعضه ــا جمتمع ــه كالًب طريق
يلعــب مــع بعــض، ويتمــرغ عليــه، 
ويلحســه، فالتفــت إىل أصحابــه؛ 
فقــال: انظــروا إىل هــذه الــكالب 
مــا أحســن أخــالق بعضهــا مــع 

ــض. بع
قــال مث عدنــا مــن اجلنــازة، 
وتلــك  جيفــة،  طرحــت  وقــد 
الــكالب جمتمعــة عليهــا، وهــي 
هتــارش بعضهــا البعــض، وخيطــف 
هــذا مــن هــذا، ويعــوي عليــه، 

وهــي تتقاتــل علــى اجليفــة.
ــه؛  ــم إىل أصحاب ــت املعل فالتف
يــا  رأيتــم  هــل  هلــم:  فقــال 
أصحــايب مــىت مل تكــن الدنيــا 
بينكــم؛ فأنتــم إخــوان، ومــىت مــا 
وقعــت الدنيــا بينكــم هتارشــتم 
علــى  الــكالب  هتــارش  عليهــا 

اجليفــة«.
»خمتصر تاريخ دمشق« )190/3(.
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ال تتعلق  حمورية  قضية  سنناقش  ولذلك 
مرحلة  يف  وأقصاها  وقضيتها  بفلسطن 
يسيطر اليهود من شذاذ اآلفاق عى فلسطن 
القدس  عى  احلصار  وحيكمون  التارخيية 
كل  وقطع  هتويدمها  وحماوالت  واألقىص 

عالقة هلا باإلسالم والعروبة.
هذه القضية احليوية التي ترددها األلسنة 

هل سيهدم املسجد األقصى؟

الدكتور سليم بن عيد الهاللي

العرب  خواطر  عى  ومتر  ومساًءا،  صباًحا 
املسجد  سيهدم  هل  حن:  كل  واملسلمن 
الثالث  اهليكل  أنقاضه  عى  ليقام  األقىص 

املزعوم؟!
يــأل جهــًدا يف  مل  الصهيــوين  الكيــان 
هتديــد املســجد األقــىص، وهتويــده، والتآمر 

ــه: ــى خراب ع

السلفية عقيدة ومنهًجا ودعوة من لدن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فلسطن وأقصاها يف بؤرة 
وأصحابه كا أخر بذلك أبو ذر الغفاري ◙: »قال: تذاكرنا ونحن عند رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: أهيا أفضل: مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو مسجد بيت املقدس؟!«)1(.
ومروًرا بعمر بن اخلطاب ◙ وهو يفتح بيت املقدس حيث سأل كعب األحبار: 
أين ترى أن أصيل؟ فقال: أن أخذت عني صليت خلف الصخرة؛ فكانت القدس كلها 
بن يديك، فقال عمر: ضاهيت اليهودية؛ ال، ولكن أصيل حيث صى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

فتقدم القبلة فصى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة يف ردائه وكنس الناس)2(.
وحتى يقاتل السلفيون الدجال وشيعته من اليهود كا أخر بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
يقاتل  حتى  ناوأهم،  من  عى  ظاهرين  احلق،  عى  يقاتلون  أمتي  من  طائفة  تزال  »ال 

آخرهم املسيح الدجال«)3(.

248( بإسناد صحيح. )1( أخرجه احلاكم )509/4(، والطحاوي يف »مشكل اآلثار« )1/ 
)2( أخرجه أمحد )38/1(، وأبو عبيد يف »األموال« )430( وإسناده حسن لغره.

437( وإسناده صحيح. )3( أخرجه أبو داود )2484(، وأمحد )4/ 
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- فقد صدعوا األرض من حتته باألنفاق!

- وإذابوا أساساته باملواد الكياوية!
الثالث  للهيكل  مدينه  حتته  وبنوا   -

املزعوم!
قوه!! - وحرَّ

- وحارصوه!!
- ومنعوا املسلمن من الصالة فيه!!

... فلاذا مل هيدموه؟!
 واجلواب يف أسئلة سنطرحها عى أنفسنا:

قادر  غر  اليهود  كيان  أن  يعقل  1-هل 
الذين  وهم  األقىص،  املسجد  هدم  عى 
انتزعوا فلسطن عام النكبة )1948م( من يد 
)1967م(  النكسة  عام  واألقىص  املسلمن، 

غر قادر عى هدم املسجد األقىص؟!
2-هل يعقل أن يكون كيان اليهود اللقيط 
د  الذي جعل القدس عاصمة أبدية له، ووحَّ
القدس الرقية والغربية غر قادر عى هدم 

املسجد األقىص؟!
الغاصب  اليهود  كيان  أن  يعقل  3-هل 
عربية،  دول  سبع  النكبة  سنة  هزم  الذي 
واستوىل  عربية،  دول  ثالث  النكسة  وعام 
املسجد  هدم  عى  قادر  غر  أراضيها  عى 

األقىص؟!
4-هل يعقل أن كيان اليهود املحتل الذي 
قرن  منذ نصف  األقىص  املسجد  يسيطر عى 

غر قادر عى هدم املسجد األقىص؟!
5-هل يعقل أن كيان اليهود الظامل الذي 
قادر  غر  املزعوم  اهليكل  حيتاج  ما  كل  جهز 

عى هدم املسجد األقىص؟!
اليهود الذين حتت سيطرهتم أموال  - إن 
لو  حكامه  يتحرك  وبأمرهم  ودوله،  العامل 
العامل  يف  سحاب  ناطحه  أعظم  بناء  أرادوا 
قليلة..  سنوات  يف  لبنوها  اهليكل-  -وليس 
إن  األقىص  املسجد  هيدمون  ال  فلاذا  إًذا 

استطاعوا لذلك سبياًل؟!
.. نعم هناك أسباب متنع اليهود من هدم 
خوفهم  بينها  من  وليس  األقىص..  املسجد 
التي  العربية  اجليوش  من  أو  املسلمن،  من 
القومية  سدنة  زعم  كا  البحر  يف  سرتميهم 

العربية العفنة يف عام النكسة!
- ومن أراد معرفة احلقيقة املجردة؛ فعليه 

أن يستحرض احلقائق اآلتية:
بيت  بفتح  برَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  أواًل: 
املقدس؛ فعن عوف بن مالك ◙؛ قال: 
قبة  تبوك -وهو يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة  أتيت 
من أدم- فقال: »اعدد ستًّا بن يدي الساعة: 
مويت، ثم فتح بيت املقدس، ثم موتان يأخذ 
املال  استفاضة  ثم  الغنم،  كقعاص  فيكم 
حتى يعطى الرجل مئة دينار؛ فيظل ساخًطا، 
إال دخلته،  العرب  بيت من  يبقى  فتنة ال  ثم 
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األصفر؛  بني  وبن  بينكم  تكون  هدنة  ثم 
حتت  غاية،  ثانن  حتت  فيأتونكم  فيغدرون؛ 

كل غاية اثنا عر ألًفا«)1(.
الفتح األول لبيت املقدس وقع سنه  هذا 
)15 -16 هـ( ُبَعْيَد وفاه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سنة 
بن  عمر  الراشد  اخلليفة  عهد  يف  )11هـ( 

اخلطاب ◙؛ كا أخر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
 وهذا الفتح األول مرتبط بالفتح األخر 
اإلرساء:   سورة  فواتح   يف  ذكره  ورد  الذي 

خت  حت  هبجت  مب  خب  ىمححب 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  متهت 

حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

]اإلرساء: 7[. حضيمح  جض  مص  خص 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  به  أخر  األول  الفتح  إذن 
ومل  وجل،  عز  اهلل  به  أخر  األخر  والفتح 
يذكر الفتح األول يف القرآن الكريم ألسباب 

نذكر منها:
- أن املسجد األقىص زمن الفتح األول مل 
يكن لليهود صلة به، بل كان حتت االحتالل 
الروماين، والسياق القرآين يف سورة اإلرساء 
اليهودي  اإلسالمي  الرصاع  عن  يتحدث 
األقىص  املسجد  وحترير  الزمان،  آخر  يف 
األرض  يف  وتدمرهم  اليهود  احتالل  من 

املقدسة.
)1( أخرجه البخاري )3167(.

الدخول  يذكر  مل  نعم  قائل:  يقول  وقد   
)الفتح  الدخول  شبَّه  لكنه  األول(  )الفتح 
حصيمح فا وجه ذلك؟ مس  األخر( به: ىمحخس 
بالفتح  األخر  الفتح  شبه  إنه  اجلواب:   
األول؛ ألن )الفتح األخر( سيكون يف عهد 
)الفتح  كان  كا  األخرة  الراشدة  اخلالفة 
األوىل؛  الراشدة  اخلالفة  عهد  يف  األول( 

يوضحه:
اخلالفة  أن  أخر  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  ثانًيا: 
املقدس  بيت  مركزها  األخرة  الراشدة 

وأكناف بيت املقدس.
عيلَّ  نزل  قال:  اإليادي؛  زغب  ابن  عن 
-وأنه  يل  فقال  األزدي؛  حوالة  بن  اهلل  عبد 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بعثنا  بيتي-:  يف  عيل  لنازل 
ومل  فرجعنا  لنغنم،  أقدامنا  عى  املدينة  حول 
فقام  وجوهنا،  يف  اجلهد  وعرف  شيًئا،  نغنم 
فأضعف،  ؛  إيلَّ تكلهم  ال  »اللهم  فقال:  فينا؛ 
فيعجزوا عنها، وال  أنفسهم؛  إىل  وال تكلهم 
ثم  عليهم«.  فيستأثروا  الناس؛  إىل  تكلهم 
وفارس  والروم  الشام  لكم  »ليفتحن  قال: 
ألحدكم  يكون  وفارس-حتى  الروم  -أو 
وكذا،  كذا  البقر  ومن  وكذا،  كذا  اإلبل  من 
دينار  مائة  أحدهم  يعطى  حتى  الغنم؛  ومن 
-أو  رأيس  عى  يده  وضع  ثم  فيسخطها« 
رأيت  إذا  حوالة؛  ابن  »يا  هامتي-فقال: 
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اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة؛ فقد دنت 
والساعة  العظام،  واألمور  والباليا  الزالزل 
من  هذه  يدي  من  الناس  إىل  أقرب  يومئذ 

رأسك«)2( .  
اخلالفة  أن  عى  رصيح  احلديث  فهذا 
عاصمتها  ستكون  الزمان  آخر  يف  الراشدة 
القدس  أن  بوضوح  يدل  مما  املقدس..  بيت 
وأن  املسلمن،  ملك  يف  ستكون  وأقصاها 
اليهود ليس هلم وجود فيها أو سيطرة عليها، 

يوضحه:
ثالًثا: أن املسيح عليه الصالة والسالم عند 
يأيت  دمشق  رشقي  البيضاء  املنارة  عند  نزوله 
بيت املقدس واملسلمون فيه قد أقيمت صالة 
أمامة  أيب  حديث  ذلك  عى  يدل  كا  الفجر؛ 

الباهيل ◙، وفيه:
إال  األرض  من  يشء  يبقى  ال  وأنه   ...«
وطئه، وظهر عليه؛ إال مكة، واملدينة: ال يأتيها 
من نقب من نقاهبا إال لقيته املالئكة بالسيوف 
األمحر،  الظريب)3(  عند  ينزل  حتى  صلتة، 
عند منقطع السبخة)4(، فرتجف املدينة بأهلها 
منافقة  منافق، وال  يبقى  ثالث رجفات، فال 

)2( أخرجه أبو داود ) 2535( بإسناد صحيح.
وهو:  ظراب؛  عى  وجيمع  ظرب،  تصغر   )3(

الصغر. اجلبل 
)4( األرض التي تعلوها امللوحة، وال تكاد تنبت 

الشجر. إال بعض 

ينفي  كا  منها  اخلبث  فتنفي  إليه،  خرج  إال 
الكر خبث احلديد، ويدعى ذلك اليوم: يوم 

اخلالص«.
فقالت أم رشيك بنت أيب العكر: يا رسول 

اهلل! فأين العرب يومئذ؟
ببيت  وجلهم  قليل،  يومئذ  »هم  قال: 
املقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينا إمامهم 
عليهم  نزل  إذ  الصبح؛  هبم  يصيل  تقدم  قد 
والسالم  الصالة  عليه  مريم  ابن  عيسى 
يميش  ينكص:  اإلمام  ذلك  فرجع  الصبح، 
القهقرى؛ ليتقدم عيسى يصيل بالناس، فيضع 
يده بن كتفيه،  الصالة والسالم  عيسى عليه 
أقيمت،  لك  فإهنا  فصل؛  تقدم  له:  يقول  ثم 
فيصيل هبم إمامهم، فإذا انرصف، قال عيسى 
عليه الصالة والسالم: افتحوا الباب؛ فيفتح، 
هيودي،  ألف  سبعون  معه  الدجال  ووراءه 
نظر  فإذا  وساج)5(،  حمى  سيف  ذو  كلهم 
املاء،  يف  امللح  يذوب  كا  ذاب؛  الدجال  إليه 
الصالة  عليه  عيسی  ويقول  هارًبا،  وينطلق 
والسالم: إن يل فيك رضبة، لن تسبقني هبا، 
فيدركه عند باب اللد الرقي، فيقتله، فيهزم 
اهلل اليهود، فال يبقى يشء مما خلق اهلل يتواری 
به هيودي إال أنطق اهلل ذلك اليشء: ال حجر، 
وال شجر، وال حائط، وال دابة؛ إال الغرقد؛ 

الطيلسان. الساج: أي:   )5(
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فإهنا من شجرهم: ال تنطق؛ إال قال: يا عبد 

اهلل املسلم هذا هيودي؛ فتعال اقتله«.)6(
رابًعا: ومما يؤكد هذا أن املسجد األقىص 
اليهود؛ كا  الدجال ملك  حمفوظ من دخول 
ورد رصحًيا يف حديث رجل من األنصار من 

أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
علينا  سنن  ست  »كنا  قال:  جماهد  عن 
أتينا  جنادة بن أيب أمية، فقام فخطبنا، فقال: 
اهلل  رسول  أصحاب  من  األنصار  من  رجاًل 
سمعت  ما  حدثنا  فقلنا:  عليه،  فدخلنا  ملسو هيلع هللا ىلص، 
سمعت  ما  حتدثنا  وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  من 
رسول  قام  فقال:  عليه،  فشددنا  الناس؛  من 
وهو  املسيح  »أنذرتكم  فقال:  فينا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
اليرسى  قال:  أحسبه  -قال:  العن  ممسوح 
عالمته  املاء،  وأهنار  اخلبز  جبال  معه  -يسر 
يبلغ  صباًحا،  أربعن  األرض  يف  يمكث 
مساجد:  أربعة  يأيت  ال  منهل،  كل  سلطانه 
الكعبة، ومسجد الرسول، واملسجد األقىص، 
والطور، ومها كان من ذلك؛ فاعلموا أن اهلل 

ليس بأعور«.
»يسلط  قال:  قد  وأحسبه  عون:  ابن  قال 

)6( أخرجه ابن ماجه )4۰۷۷( بإسناد فيه ضعف، 
أحاديث  يف  مفرًقا  جاء  فقد  صحيح؛  غالبه  ولكن 
يف   ♫ كثر  ابن  اإلمام  ذلك  عى  نص  كا  كثرة، 
اإلمام  وشيخنا   ،)461  /2( العظيم«  القرآن  »تفسر 

األلباين ♫ يف »قصة الدجال« )ص 49(.

عى  يسلط  وال  حيييه،  ثم  فيقتله  رجل؛  عى 
غره«.)7(

الدجال؛ فال  وحفظ املسجد األقىص من 
يدخله وال يقربه يلزم منه خلو بيت املقدس 
وأقصاها من اليهود الذين يكونون يومئذ مع 
الدجال ضمن جيشه؛ ألن حفظ األقىص من 
من  حفظها  عى  يدل  الدجال(  )وهو  املتبوع 

باب أوىل من التابع )وهم اليهود(. 
خامًسا: ومما يعزز هذا االستنباط أننا نجد 
أي  نجد  ومل  الكعبة  هدم  عن  ختر  أحاديث 
خر عن هدم املسجد األقىص؛ فلو كان هيدم 
أو خيرب؛ ألخر بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خاصة 
أن بيت املقدس وأكنافها األرض التي تشهد 

أحداث آخر الزمان ومن ذلك:
النبي  عن   ◙ هريرة  أيب  عن   -1
من  السويقتن  ذو  الكعبة  »خيرب  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

احلبشة«.)8(
عن   ¶ عباس  بن  اهلل  عبد  عن   -2

يف  واحلـارث   ،)364  /5( أمحـد  أخرجـه   )7(
يف  والطحـاوي  الباحـث(  بغيـة   -784( »مسـنده« 
عـن  طـرق  مـن   )5692( اآلثـار«  مشـكل  »رشح 

بـه. جماهـد 
ترض؛  ال  الصحايب  وجهالة  صحيح،  إسناد  وهذا 
السنة  أهل  بإمجاع  عدول  كلهم   ╚ ألهنم 

واجلاعة.
)8( أخرجه البخاري )1591 و 1596( ومسلم 

.)2909(



34

السلفية
النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال: »كأين به أسود أفحج يقلعها 

حجًرا حجًرا«.)9(
3- عن سعيد بن سمعان؛ قال: سمعت 
أبا هريرة خير أبا قتادة أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»يبايع لرجل بن الركن واملقام، ولن يستحل 
البيت إال أهله؛ فإذا استحلوه؛ فال يسأل عن 
هلكه العرب، ثم تأيت احلبشة فيخربونه خراًبا 
يستخرجون  الذين  وهم  أبًدا،  بعده  يعمر  ال 

كنزه«.)10(
أن   ¶ عمرو  بن  اهلل  عبد  عن   -4
ذو  الكعبة  »خيرب  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  رسول 
حليها،  ويسلبها  احلبشة،  من  السويقتن 
وجيردها من كسوهتا، ولكأين انظر إليه أصيلع 

أفيدع؛ يرضب عليها بمسحاته ومعوله«.)11(
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  يلزم من إخبار  فإن قيل: ال 
أن  األقىص  هبدم  إخباره  وعدم  الكعبة  هبدم 
باب  من  هذا  ألن  األقىص؛  املسجد  هيدم  ال 
التنبيه باألعى عى األدنى، فاملسجد األقىص 
األعى  عى  فالتنبيه  الفضل؛  يف  الكعبة  دون 

يشمل ما دونه.
فاجلواب: هذا قد يسلم لو أن رسول اهلل 

)9( أخرجه البخاري )1595(.
و   328 و   312 291و  أمحد )2/  أخرجه   )10(
يف  كا  صحيح،  بإسناد   )452  /4( واحلاكم   ،)351

.)597( الصحيحة«  »السلسلة 
220( بإسناد صحيح. )11( أخرجه أمحد )2/ 

دون  األقىص  ختص  قضايا  عى  ينبه  مل  ملسو هيلع هللا ىلص 
اهلدم، كا أخر عن حصار املسجد األقىص:

تذاكرنـا  قـال:  ◙؛  ذر  أيب  عـن   
ونحـن عنـد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أهيـا أفضـل: 
بيـت  مسـجد  أو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  مسـجد 
املقـدس؟ فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »صـالة يف مسـجدي 
هـذا أفضـل من أربـع صلـوات فيـه، ولنعم 
املصـى، وليوشـكن أن يكـون للرجـل مثـل 
شـطن فرسـه مـن األرض حيـث يـراه منـه 
بيـت املقـدس خـر لـه مـن الدنيـا مجيًعـا أو 

قـال: خـر مـن الدنيـا ومـا فيهـا«.)12(
وال شك أن احلصار دون اهلدم واخلراب؛ 
فلو كان هيدم؛ ألخر بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

يوضحه:
بيت  بعمران  أخر  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن   
أن عمران  بخرابه، وال شك  وليس  املقدس 
املسجد  حفظ  رضورة  يعني  املقدس  بيت 

األقىص وصيانته من أذى هيود يوضحه:
رسول  قال  ◙؛  جبل  بن  معاذ  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عمران بيت املقدس خراب يثرب، 
وخروج  امللحمة،  خروج  يثرب  وخراب 
امللحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية 

خروج الدجال«.
 ثم رضب بيده عى فخذ الذي حدثه، أو 

)12( أخرجه احلاكم )509/4( بإسناد صحيح.
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منكبه، ثم قال: »إن هذا حلق كا أنك هاهنا« 

أو »كا أنك قاعد« يعني: معاًذا.)13(
سادًسا: تنبيهات مهات:

جيعلنا  الشواهد؛  هذه  من  تقدم  ما  1-أن 
املسجد  سيحفظ  وجل  عز  اهلل  بأن  نطمئن 
األقـىص، لكن هذا ال يعني أن يرتك املسلمون 
املسجد األقـىص لليهود، وال يبذلون جهدهم 
يف حتريره من أيدهيم، متواكلن عى أحداث 
اهلل  قدرة  غطاء  هم  فاملؤمنون  الزمان؛  آخر 

وقدره عز وجل يف ذلك!!
2-هذه الشواهد ال تعني أن هدم املسجد 
أهله  عى  ينبغي  لكن  قدًرا،  ممتنع  األقىص 
حلايته  املوجبة  األسباب  يبذلوا  أن  ومحاته 
وصيانته، وأن ال جيافوا األسباب ويعطلوها؛ 

ألن سنن اهلل ال حتايب أحًدا.
هدم  األقىص  املسجد  أن  فرض  3-عى 
فإنه  اهلل-؛  ر  قدَّ -ال  جدرانه  وازيلت  بناؤه 
ال تزول املسجدية عن املكان، فاملسجدية يف 

أرضه وليس يف بنائه وجدرانه.)14(
واملسـجد األقـىص خـرب خراًبـا عظيـًا 
يف زمـن الصليبيـن، وعطلـت العبـادة فيـه، 

)13( أخرجه أبو داود )4294( بإسناد حسن.
مسجد  بناء  هو  ليس  األقىص  واملسجد   )14(
يف  صورهتا  املشبوه  اإلعالم  يزرع  التي  الصخرة،  قبة 
إذا  حتى  األقىص،  املسجد  أنه  عى  املسلمن  أذهان 
قيل:  اهلل-؛  ر  قدَّ –ال  األقىص  للمسجد  مكروه  حصل 

هذه قبة الصخرة مل متس بسوء!!

وصـار اسـطباًل خليـول النصـارى.. ولكـن 
مـع ذلـك كلـه بقـي املسـجد األقـىص هـو 
ومل  وبركتـه،  قدسـيته  يف  األقـىص  املسـجد 
تنتـف عنه صفتـه الرعيـة وال خصوصياته 
املسـجدية، والـذي أصابـه مل يتعـد التلـوث 
بأوضـار التثليـث وأرجـاس الصلبـان، ثـم 
عـاد ألهـل التوحيـد عزيـًزا مطهًرا، ملـا عاد 

أهلـه إىل التوحيـد والسـنة.
فال بد أن يعلم القايص والداين والصغر 
والعبد  واحلر  واألنثى  والذكر  والكبر 
مقدسة،  املسجد  أرض  أن  املسلمن  من 
مضاعفة  حيث  من  الرعية  أحكامها  وهلا 
األجور، واستحباب شد الرحال إليها سواء 

أكان البناء موجوًدا أو غر موجود.
األمة  توعية  من  البد  ولذلك   -4
باألخطار التي حتيق ببيت املقدس واألقىص؛ 
ليقوموا بدورهم من العمل اجلاد عى محايته 

ونرصته وحتريره:
أ- فالبد من بيان أطاع اليهود يف القدس 
واملسجد األقىص وفضح خمططاهتم يف هتويده 

وهتديده.
ب- دعــم صمــود ســكان بيــت املقدس 
ــا  واملصلــن يف املســجد األقــىص دعــًا ماديًّ
يف  جذورهــم  ترســخ  حتــى  ــا  ومعنويًّ
األرض، وال تنحنــي هاماهتــم، أو تنثنــي 
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عزائمهــم أمــام غطرســة هيــود وأحالفهــم 
الذيــن حياربــون أهلنــا هنــاك بــكل وســيلة 
ليفرغــوا املدينــة املقدســة مــن أهلهــا بــكل 
ــول  ــن الوص ــلمن م ــوا املس ــة، وحيرم حيل

ــه. ــالة في ــىص للص إىل األق
ت- التأكيــد عــى إســالمية القضيــة 
ــا  ــة بينن ــة احلتمي ــنية املعرك ــطينية وس الفلس
وبــن هيــود، ففلســطن وأقصاهــا مــن 
أقصاهــا إىل أقصاهــا ليســت ملــًكا للعــرب 
لــكل  ُمْلــٌك  بــل هــي  الفلســطينين  أو 
ــا  ــالم دينً ــا وباإلس ــاهلل ربًّ ــلم: ريض ب مس

وبمحمــد ملسو هيلع هللا ىلص نبيًّــا ورســواًل.
ث- عى أهل العلم 
اختاذ فتوى رصحية ليس 
وال  غموض،  فيها 
تأويل  لبس وال  يعرتهيا 
يعرتف  من  كل  بحق 
أو  الغاصب  بالكيان 
يلمح  أو  يرصح  من 
عن  التنازل  بإمكانيه 
فلسطن  من  شر 
إنشاء  مقابل  التارخيية 
هزيلة  فلسطينية  دويلة 

مزعومة.
وسـائل  عـى  ج- 

تقـوم  أن  واإلسـالمية  العربيـة  اإلعـالم 
فلسـطن،  أهـل  واقـع  نقـل  يف  بدورهـا 
األرض  جتـاه  االحتـالل  جرائـم  وتوثيـق 
والعـرض واملقدسـات، ففـي ذلـك توعيـة 
فلسـطن،  خـارج  للمسـلمن  مسـتمرة 
وتعريـف العـامل بجرائـم هيـود وخمططاهتـم 
حتـى ينقطـع حبـل النـاس عنهـم كـا أنـه 
انقطـع عنهـم حبـل اهلل عـز وجل مـن قبل.

ــالم  ــاوى الس ــض دع ــن نق ــد م ح- الب
وبيــان  ُأبــُر ختديــر لألمــة،  التــي هــي 
أحــوال مــن ينــادي هبــا مــن أذنــاب العــدو 
املندســن بــن صفــوف املســلمن، والذيــن 
ختريــب  إىل  يســعون 
وإفســاد  العقــول 
العقائــد، وبــث روح 
والقنــوط  اليــأس 
واهلزيمــة واالستســالم 
والــرىض  والتطبيــع 
الواقــع  باألمــر 
يف  »ليــس  بفلســفة: 
ــا  ــن مم ــكان أحس اإلم
كان«، و»لــو اطلعتــم 
عــى الغيــب الخرتتــم 

الواقــع«!! 



37

فية
سل

ال

ال حتاكم األفكار إىل حتققها يف الواقع دون قيود؛ فذلك أمر غر موضوعي، فالدين 
تتعلق  ملوانع  بقيت معلقة  وبياًنا، لكن بعض أحكامه  اكتمل تريًعا  النقية  يف صورته 
إبراهيم حلداثة  الكعبة عى قواعد  يبن  الناس؛ فرسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص مل  بالواقع وحياة 
عهد الناس باجلاهلية، ومات ومل يفعل ذلك، لكنه بينه، وأرشد إليه، ومتنى ملسو هيلع هللا ىلص أن يفعل 

عبادات ثم وافاه األجل قبل ذلك.

يف  لتخرج  كانت  ما  الراشدة  واخلالفة 
صورهتا النهائية إال بعد وفاة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن هذا 
رشط قدري يف وجودها، ال يمكن أن تسبقه.

ثم قس عى ذلك سائر أحكام الرع عند 
يمكنه  فال  املكلفن،  من  تطبيقها  يريد  من 
يتحقق  ال  ما  منها  ألن  بمفرده؛  هبا  القيام 
يمكن  وال  عليه،  املعينة  اجلاعة  بوجود  إال 
مساءلة الفرد عنه ما دام مل يقرص يف األسباب 

التي تؤدي إليه.
وتطبيق اإلسالم النقي هو غاية كل مسلم 
استثنينا  وإذا  مجاعة،  أو  كان  فرًدا  ومبتغاه، 
جيل الصحابة ╚؛ فإن صورة اإلسالم 
كان  ما  نحو  عى  بعدهم  الكون  يف  تتكرر  مل 
عندهم، وال توجد طائفة أو مذهب استطاع 

السلفية بني النظرية والتطبيق

الدكتور أشرف الساعي

أن  النجاح  من  فحسبه  يتمناه،  كل  يطبق  أن 
بعد  عليه  يعاب  وال  وأصوهلا،  أغلبها  يطبق 
ذلك ما وقع من تقصر؛ ألنه إذا مل يقع؛ فإنه 
خيالف  ادعاء  وهو  اجلاعة،  لعصمة  ادعاء 

أصول الرع.
كان  الذي  امللح  السؤال  فإن  ثم؛  ومن 
سؤال  هو  املناهج  كل  عى  يطرح  أن  ينبغي 
بن  ومن  الوقوع،  سؤال  وليس  اإلمكان 
السؤال  هذا  عليهم  يطرح  أن  ينبغي  من 
العقدية واملنهجية  السلفيون، لكن اخلصومة 
األسئلة  إىل  دوًما  أصحاهبا  جتر  والسياسية 
املوضوعية،  عن  بذلك  لتبتعد  التعجيزية؛ 
دولته،  فيه  وتندحر  اإلسالم،  يغيب  زمن  يف 
بن  ومن  احلطمة؛  الرعاء  العامل  يف  ويتحكم 



38

السلفية
هذه الدعاوى التعجيزية:

أفكارهم  تطبيق  عن  السلفين  عجز 
وبرناجمهم الدعوي ومروعهم احلضاري:

حيمل السلفيون مسؤولية غياب منهجهم 
دون  تطبيقه،  عى  قدرهتم  وعدم  الواقع  عن 
مراعاة للواقع واملوانع التي حتول بن الناس 
بن  جتاوزها  يمكن  ال  موانع  وهي  وبينه، 

عشية وضحاها.
السلفين  إن  يقال:  أن  قبل  فإنه  ولذا؛ 
وحتقيق  برناجمهم  تطبيق  عن  عجزوا 
يقال:  أن  الصحيح  السؤال  فإن  مروعهم؛ 
تطبيقه  يستحيل  ما  السلفي  املنهج  يف  هل 
يأيت  وهنا  الطبيعية؟  الفرصة  له  أتيحت  لو 
الفحص لألصول الكرى وإمكان حتققها يف 

الواقع.
السلفية  الدعوة  مكونات  إىل  ننظر  فحن 

نجد أهنا مكونات موضوعية، وهي كاآليت:
املكون األول: النظرة للكون وللحياة:

فهذا أشمل املكونات وأعمها وأخطرها؛ 
كا أنه أدقها؛ ألن مجيع القضايا تندرج حتته، 
وأرضه  بسائه  الكون  أن  ترى  فالسلفية 
ومجيع خملوقاته هو خملوق هلل سبحانه وتعاىل، 
واملخلوقات من غر اإلنسان خلقت من أجل 
اإلنسان، وهذا ما رصح به القرآن يف أكثر من 

مك  لك  ىمحخك  سبحانه:  فقال  آية، 

حميمح  جم  هل  مل  حلخل  جل 

رن  ىمحمم  وقال:   ،]33 ]إبراهيم: 
ٰى  ىنين  نن  من  زن 

حئ  جئ  يي  ىي  ني  زيمي  ري 

خن  خئيمح ]النحل: 12[، وقال: ىمححن 

هي  خيمي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من 

متيمح ]اجلاثية:  هب  مب  هئ  مئ 

ننيمح  من  13[، وقال سبحانه: ىمحزن 
]الرمحن: 10[.

وهذا التسخر هو ملقاصد عظيمة تندرج 
حتت ثالثة أصول: ابتالء اإلنسان، والعبودية 

هلل تعاىل، وعارة اإلنسان لألرض.
كلها  الكون  يف  احلوادث  فإن  ثم؛  ومن 
يرى  هنا  ومن  املقاصد،  هذه  عن  خترج  ال 
اإلنسان  عى  جيرى  ما  بعض  أن  السلفيون 
يكون أحياًنا من باب االبتالء، ومن مقاصد 
االستدراج،  أو  أحياًنا،  التمحيص  االبتالء: 
ال  الرعية  التكاليف  أن  كا  العقوبة،  أو 
خترج عن مقصد العبودية، وإصالح األرض 

وإعارها.
أما النظرة للحياة؛ فهم يرون أن هذه احلياة 
النصوص،  بذلك  نطقت  كا  وفانية  قصرة 
ملا  تبع  هي  إنا  الدنيا  احلياة  فمكانة  وعليه؛ 
يرتتب عليها يف اآلخرة، فال يشيدون بإنجاز 
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دنيوي بحت ال خيدم اآلخرة؛ فلذا ال جتدهم 
وال  الصناعات،  ألرباب  بإجالل  يقفون 
التي يستغنون هبا عن  الدنيوية  العلوم  ألهل 
اآلخرة، فقارون ليس حمل إشادة يف القرآن؛ 

ألنه حاول االستغناء بعلمه عن اآلخرة: ىمحخل 
جن  يم  ىم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل 

يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن   حن 

ٰى ٰر  ٰذ  يي  ميىي   خي  حي  جي 

      ٌّيمح ]القصص: 78[، وقال سبحانه: 

يه   ىه  مه  جه  ين  ىن  من  ىمحخن 

ٰى  ٌّ ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

 ٍّ     َّ       ُّ  ِّ       ّٰيمح ]الزمر: 49[.
با  إعارها  من  بد  ال  فاحلياة  ذلك،  ومع 
للمجتمع  وحيقق  واآلخرة،  الدنيا  يصلح 
وجيعل  املنضبطة،  والرفاهية  االكتفاء  املسلم 
املسلمن سادة الدنيا ليدخلوا الناس يف الدين 

القيم، وخيرجوهم من الظلات عى النور.
املكون الثاين: قضايا املعتقد:

لربه،  العبد  معرفة  به  حيصل  ما  وهي 
كان  اإلنسان  جهله  إذا  الذي  القدر  أو 
اإليان  بن  القرآن  ربط  وقد  بالدين،  جاهاًل 
ال  نظرية  صورة  لوجود  وجه  فال  والعمل 
تثمر عماًل يف حياة الفرد واملجتمع، فاإليان 
كثر  حصول  يف  وسبب  للمجتمع  صالح 

ىمحخل  سبحانه:  قال  والركات،  اخلرات  من 
مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

من  خن  حن  جن  يم  ىم 

مهيمح ]األعراف:  جه  ين  ىن 

ٰى     ٌّ    ٍّ    96[، وقال سبحانه: ىمحٰر 
زئ  رئ   ّٰ         ِّ       ُّ    َّ

زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

مت  زت  رت   يب  ىب  نب  مب 

يثىف  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت 

ىكيمح  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 
]النور: 55[. 

فقاعدة احلياة عند السلفين: أنه ال حتصل 
سعادة يف الدنيا واآلخرة إال باإليان والعمل 
الصالح، وأي إمهال للمعتقد يعد تفريًطا يف 

إصالح املجتمع وخيانة لألمة.
املكون الثالث: مصادر التلقي:

املنهج  مكونات  من  رئيس  مكون  هذا 
الكتاب  يف  حمصورة  املصادر  وهذه  السلفي، 
والسنة واإلمجاع والقياس، وما تعارف عليه 
أصولية  قواعد  من  السلف  من  العلم  أهل 
عملية  أي  تتم  وال  معترة،  وأقيسة  وفقهية 
إىل  بالرجوع  إال  والدنيا  الدين  يف  إصالحية 
يصدر  ما  وحماكمة  فيها  والنظر  املصادر  هذه 

عن البر إليها.
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السلفية
السؤال  فإن  املجمل  العرض  هذا  وبعد 
الذي جيب أن يطرح: هل يف هذه املكونات يشء 
يستحيل تطبيقه؟ واجلواب بطبيعة احلال: ال.

يصفه  الذي  السؤال  يأيت  حن  لكن 
تطبق  مل  ملاذا  وهو:  بـ)الصادم(؛  املخالفون 
هذه املكونات ما دامت غر مستحيلة التطبيق 

وال بعيدة املنال؟!
وعندئذ يأيت اجلواب املفصل املفحم:

فقضايا املعتقد والسلوك هي غالبة -وهلل 
احلمد- وظاهرة، والسلفيون يتبنوهنا ويدعون 
كل  ودحضوا  نرها،  استطاعوا  وقد  إليها، 
الطوائف  تعاضد  رغم  وبينوها،  خيالفها،  ما 
عليهم، وتنارصها، فالعلاين امللحد يضع يده 
يف يد الصويف اخلرايف، ويف يد الشيعي الغايل؛ 
الصايف،  ومعتقدها  النقية  السلفية  ليحاربوا 
وهذه احلرب قد يئسوا من أن تكون علمية؛ 
جعلوها  ولذلك  ختدمهم،  ال  قدراهتم  ألن 
إىل  معه  حيتاج  ال  والواقع  دعائية،  إعالمية 
اإلعالمية  فاحلرب  برهان؛  أكر  وهو  مثال، 
من  السلفين  ومنع  وساق،  قدم  عى  قائمة 
عى  خيفى  ال  اإلعالمية  املنابر  إىل  الوصول 

متابع أو مراقب أو حملل أو خبر.
أما بالنسبة لقضايا الفقه، فقد نجح علاء 
الفقه،  قضايا  تأصيل  يف  السلفية  الدعوة 
املنبع األول، والعلو عى  الناس إىل  وإرجاع 

جعلوا  ممن  املذاهب،  أهل  متأخري  أقوال 
من  املخترصات  رشاح  يقرره  ما  هو  املعتمد 
بإرجاع  السلفية  الدعوة  قامت  فقد  املقلدة، 
وعرضها  األوائل  األئمة  أقوال  إىل  املذاهب 

عى الوحي وتأصيلها.
والسياسة؛  واحلكم  النظام  قضايا  أما 
السياسة  مراجع  أغلب  وفروا  فالسلفيون 
عنها  ودفعوا  بيان،  أكمل  وبينوها  الرعية، 
الشبه كا بينوا إمكاهنا، والذي يمنع من تطبيق 
املروع السلفي هو: طبيعة األمة وضعفها، 
احلق؛  ضد  ومتالؤهم  الضالل  أهل  وانتشار 
لكن ذلك مل يمنع السلفين من املجاهبة وإبداء 
الرأي ولو يف حدود املتاح، وهو التعبر عن 
واملستجدات،  لألحداث  الرعي  الرأي 
يف  األمل  مع  اإلمكان  عند  والوقوف 
الرصاط. سواء  إىل  اهلادي  واهلل  املطلوب، 
علمــاء الســلف يثّبــت بعضهم بعًضــا يف الفنت

قال أبو زرعة ♫:
-يف  راهويــه  بــن  إســحاق  إيل  » كتــب 
حمنتــه- قــال: »ال يهولنــك الباطــل؛ فــإن 

يتالشــى«. مث  جولــة  للباطــل 
»اجلرح والتعديل« )342/1(.

ــي إىل أيب  ــن حيــى الذهل وكتــب حممــد ب
ــرازي: زرعــة ال

»اصرب؛ فإن للباطل جولة، مث يضمحل«.
»سري السلف« لألصبهاين )1240(.
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هل الفرق الغالية نبتٌة سلفية

مركز سلف للبحوث والدراسات

وهـذا اجلمع بـن الطائفتن بـن بطالنه 
لدرجـة أهنـم يتكلفـون الربـط بـن الفرق 
الغالية وبـن أهل السـنة واجلاعة؛ لوجود 
مسـتوى  عـى  الطائفتـن  بـن  تـام  تنافـر 

والتطبيق! التنظـر 
ـــات  ـــة إثب ـــف حماول ـــذا التكل ـــن ه وم
نســـبة الفـــرق الغاليـــة إىل أهـــل الســـنة 
ـــوارج  ـــبتها إىل اخل ـــدم نس ـــة، وع واجلاع
ــن،  ــن الفكريـ ــبه بـ ــه الشـ ــان أوجـ ببيـ
ــة  ــة خارجـ ــرق املتطرفـ ــاء أن الفـ وادعـ

مـــن عبـــاءة الســـلفية، وســـنناقش هـــذا 
باملســـائل اآلتيـــة:

الغالية  الفرق  اتفاق  األوىل:  املسألة 
مع السلفية يف الوصف املميز للفرقة:

ـــا  ـــرتك فيه ـــور تش ـــوا إىل أم ـــم أت فإهن
الســـلفية مـــع هـــذه الفـــرق؛ فجعلوهـــا 
ـــروا  ـــبة، ومل ينظ ـــة النس ـــى صح ـــاًل ع دلي
ـــاهبها  ـــي مل تش ـــرى الت ـــات األخ إىل الصف
فيهـــا، والتـــي عليهـــا مـــدار االنتســـاب 

ـــاًل. أص

مل يمــر عــرص دون أن ينــال مــن الســلفية، ومل يمــض وقــت دون أن تلصق 
ــة؛  ــن الصح ــا م ــاس هل ــم ال أس ــك الته ــن تل ــًرا م ــع أن كث ــم، م ــا الته هب

لكنهــا تشــاع وتــذاع يف كل مــكان.
ــل  ــر بأه ــة يف التكف ــرق الغالي ــاق الف ــن إلص ــاع م ــا يش ــك م ــن ذل  وم
ــر  ــات فك ــي إال خمرج ــرق ماه ــذه الف ــأن ه ــاء ب ــة، واالدع ــنة واجلاع الس
ــت يف  ــنية، ورب ــت يف أرض س ــة نبت ــي إال نبت ــة، وماه ــنة واجلاع ــل الس أه

ــنية! ــد س ــت مقاص ــنية، وحقق ــكار س ــى أف ــذت ع ــنية، وتغ ــة س ترب
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السلفية
ال  األشـــياء  بعـــض  يف  التشـــارك 
يعنـــي: أن هـــذا فـــرع لـــذاك، إذن مـــا 

معيـــار إحلـــاق فرقـــة بأخـــرى؟
ـــى  ـــاق ع ـــو االتف ـــك ه ـــار يف ذل املعي
ـــا أن  ـــإذا أردن ـــة، ف ـــز للفرق ـــل املمي األص
ـــرى  ـــة وأخ ـــن فرق ـــاق ب ـــن اتف ـــث ع نبح
ـــز  ـــف املمي ـــن الوص ـــث ع ـــب أن نبح جي

ـــه. ـــق في ـــرى التواف ـــة ون ـــكل فرق ل
ــم  ــد أهنـ وبالفحـــص والتدقيـــق نجـ
أقـــرب إىل اخلـــوارج مـــن أي فرقـــة 
أخـــرى، وإن كانـــوا قـــد خالفوهـــم يف 
بعـــض املســـائل، وإذا أردنـــا أن نعـــرف 
صحـــة هـــذه النســـبة جيـــب أن نعـــرف 
مـــا هـــو الوصـــف املميـــز للخـــوارج؟

جيعلـــون  الباحثـــن  مـــن  كثـــر 
الوصـــف املميـــز للخـــوارج؛ هـــو: 
تكفـــر مرتكـــب الكبـــرة، وهـــذا هـــو 
ـــاب،  ـــض الكت ـــه بع ـــذي وضع ـــار ال املعي
أن  إىل  البنـــاء  هـــذا  مـــن  وانطلقـــوا 
ــلفية  ــر والسـ ــة يف التكفـ ــرق الغاليـ الفـ
ال يكفـــرون بالكبائـــر فهـــم يف كفـــة 

واخلـــوارج يف كفـــة أخـــرى.

ـــز  ـــف املمي ـــح أن الوص ـــن الصحي ولك
ـــان: ـــم وصف هل

1-  أهنـــم يكفـــرون بـــا ليـــس 
بمكفـــر، وهـــذا واضـــح يف قضيـــة 
حتكيـــم الرجـــال، فإهنـــم كفـــروا هبـــذا 
ــي  ــص رشعـ ــأت نـ ــي مل يـ ــل التـ الفعـ
ـــل  ـــذا الفع ـــظ أن ه ـــره، وتالح ـــى تكف ع
ـــا  ـــد ذنًب ـــل مل يع ـــر، ب ـــن الكبائ ـــن م مل يك

ــم! ــدوه هـ ــل أن يعـ قبـ
ـــر  ـــذا التكف ـــى ه ـــون ع ـــم يبن أهن  -2
ـــوا  ـــد قاتل ـــلمن، وق ـــاء املس ـــتباحة دم اس
ـــه  ـــن مع ـــب ◙ وم ـــن أيب طال ـــيل ب ع
ـــان  ـــا الوصف ـــذان مه ـــوا، فه ـــا قاتل أول م

ـــوارج. ـــزان للخ املمي
ـــن  ـــن الوصفـــن اب ـــد أشـــار إىل هذي وق
تيميـــة ♫، فقـــال: »أهنـــم يكفـــرون 
ــيئات، ويرتتـــب عـــى  بالذنـــوب والسـ
تكفرهـــم بالذنـــوب اســـتحالل دمـــاء 
املســـلمن وأمواهلـــم، وأن دار اإلســـالم 
ـــان«. ـــي دار اإلي ـــم ه ـــرب وداره دار ح
ـــوارج  ـــز للخ ـــف املمي ـــإن كان الوص ف
مهـــا هـــذان فـــال شـــك أن الفـــرق 
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ـــن  ـــار هذي ـــوارج باعتب ـــع اخل ـــة تتب الغالي

ــن. الوصفـ
الفـــرق  اتفـــاق  الثانيـــة:  املســـألة 
مصـــادر  يف  الســـلفية  مـــع  الغاليـــة 

فهمهـــا: وطـــرق  التلقـــي 
ــتدالل،  ــة يف االس ــة غريب ــذه طريق وه
فــإن كل األمــة قــد اتفقــت عــى مصــادر 
كالقــرآن والســنة،  التريــع األصليــة 
ــبة إىل  ــة منتس ــذه الطائف ــون ه ــف تك فكي
ــا يف  ــرتاكها معه ــرى؛ الش ــة األخ الطائف

ــا؟! ــة كله ــه األم ــرتك في ــر تش أم
فالسـنة ليسـت مصدًرا تريعيًّا خاصة 
العمـوم-  -يف  تنكرهـا  وال  بالسـلفية 
أن  املمكـن  ومـن  األخـرى،  الطوائـف 
يـأيت أحـد ويقـول: إن الفـرق الغالية متثل 
اإلسـالم، ألهنـا تأخـذ بالقـرآن الكريـم، 
وتسـتدل بـه، وهذا عـن ما فعلـه اخلوارج 
حـن فهمـوا القـرآن كـا أرادوا ثـم دعـوا 

النـاس إىل حتكيمـه حسـب فهمهـم!
ـــاس  ـــن الن ـــم، فم ـــة الفه ـــا طريق وأم
ــدل  ــا يـ ــول: إن ممـ ــن يقـ ــا- مـ -أيًضـ
ـــوارج  ـــن اخل ـــرق ع ـــذه الف ـــد ه ـــى بع ع

وقرهبـــا مـــن الســـلفية: أن الســـلفية 
تفهـــم القـــرآن فهـــًا ظاهرًيـــا.

جيعـــل  هـــذا  أن  كيـــف  أدري  وال 
ـــن  ـــلفية م ـــرب إىل الس ـــة أق ـــرق الغالي الف
ـــكوا  ـــد متس ـــوارج ق ـــإن اخل ـــوارج! ف اخل
احلـــريف  والفهـــم  الظاهـــر  بالنـــص 
للقـــرآن دون أن ينظـــروا إىل اآليـــات 
األخـــرى، فهـــم قـــد متســـكوا بـــأن ال 
حكـــم إال هلل، وقاتلـــوا مـــن أجلـــه، 
ـــن  ـــوأ م ـــم أس ـــود يف الفه ـــاك مج ـــل هن فه

هـــذا؟
وقـــد أشـــار النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص إىل تلـــك 
الصفـــة فيهـــم حـــن قـــال: »يقـــرءون 
القـــرآن ال جيـــاوز حناجرهـــم«، وقـــال 
يف حديـــث آخـــر: »حيســـبون أنـــه هلـــم 

ــم«. ــو عليهـ وهـ
الفـــرق  أن  املســـألة:  وخالصـــة 
ــدر  ــلفية يف مصـ ــق السـ ــة مل توافـ الغاليـ
ـــه، ومل توافقهـــم حتـــى يف طريقـــة  ـــزوا ب متي
ـــن  ـــط ب ـــة الرب ـــص، فمحاول ـــم للن فهمه
الطائفتـــن حماولـــة ســـقيمة ال تســـتقيم 

مـــع اإلنصـــاف والعـــدل.
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السلفية
الغالية  الفرق  اتفاق  الثالثة:  املسألة 

يف التكفري مع السلفية يف التطبيق:
ــتها  ــة ومناقشـ ــذه القضيـ ــم هـ ولفهـ
جيـــب التأكيـــد عـــى أصلـــن مهمـــن:

ــة  ــي صحـ ــاب ال يعنـ أن االنتسـ  -1
ـــب  ـــول املنتس ـــكل أص ـــب ب ـــذ املنتس أخ
ـــة إىل  ـــرق املتطرف ـــبت الف ـــإن انتس ـــه؛ ف إلي
ـــبة. ـــك النس ـــة تل ـــي صح ـــلفية ال يعن الس

التطبيـــق ال يبطـــل التأصيـــل،   -2
قـــد  النـــاس  بعـــض  أن  ومعنـــاه: 
ـــون  ـــة، ويتبع ـــدة معين ـــى عقي ـــون ع يكون
يف  خيطئـــون  ثـــم  معينـــة،  أصـــواًل 
ـــى يف  ـــة املث ـــات، والطريق ـــض التطبيق بع
التعامـــل معهـــم: أن نبـــن خطأهـــم يف 
ـــال  ـــك إىل إبط ـــع ذل ـــق دون أن نرج التطبي

ــل. األصـ
فانتســـاب الفـــرق الغاليـــة ال يعنـــي 
ــلفية،  ــول السـ ــوا أصـ ــيًئا إن مل حيققـ شـ
وهـــم مل حيققوهـــا، فأصـــول الفـــرق 
ـــلفية،  ـــول الس ـــع أص ـــق م ـــة ال تتف الغالي
مـــع  تتفـــق  ال  تطبيقاهتـــا  وكذلـــك 

تطبيقـــات الســـلفية.

توالت  ومهما  األمة،  هم  السنة  أهل 
يف  الضعف  ودب  املؤامرات  عليهم 
أوصاهلم، وخنقت العلمانية أنفاسهم، 
فلن يكونوا يف حاجة إىل طائفة أو 
طوائف ترفض التنازل عن شذوذاهتا، 

وتعديل بوصلة أهدافها.
من  شيًئا  يتركوا  مل  السنة  أهل 
من  فهم  غريهم،  ليحمله  اإلسالم 
القرآن  اهلل-  –بفضل  حفظوا 
هلا  وجعلوا  ودونوها  السنن  ورووا 
صحيحها  بتمييز  واهتموا  مصنفات، 
القرآن  عن  ونافحوا  ضعيفها،  من 
والسنة وعن اإلسالم يف وجه محالت 
املستشرقون  شنها  اليت  التشكيك 
والعلمانيون،  املالحدة  عنهم  وورثها 
ومحلوا  الفتوح،  فتحوا  من  وهم 
وغرهبا،  األرض  شرق  إىل  اإلسالم 
الصليبية  احلمالت  وجه  يف  ووقفوا 
خبالف  واملغول،  التتار  ومحالت 
اإلسالم  أمة  إىل  املنتسبة  الطوائف 
والشيعة  والقرامطة  كالعبيديني 
واخلوارج  والصوفية  االثين عشرية 
واملرجئة؛ اليت امتأل تارخيها بالغدر 
خاصرهتا  يف  األمة  وطعن  واخليانة 

وتعطيل الفتوحات اإلسالمية.
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فإن احلملة اجلائرة عى بعض العلاء السلفين األعالم من أمثال فضيلة الشيخ حممد 
نارص الدين األلباين ♫ ليست جديدة، وليست مستغربة -أيضا-:

مناشطه   ♫ الشيخ  بدأ  منذ  القدم  يف  ضاربة  فألهنا  جديدة؛  ليست  كوهنا  أما 
الطليعة  والبدع، يف  الرك  والسنة، وحماربة  التوحيد  إىل  الدعوة  تأيت  والتي  املختلفة، 
منها؛ فقد نذر فضيلته ♫ حياته يف الدعوة إىل العقيدة الصحيحة، وإحياء السنن، 
واللهج باملناداة باتباع اهلدي النبوي يف كل شؤون احلياة، ومل يقرص ♫ جهوده عى 
إلقاء الدروس العلمية املاضية يف هذا السبيل، بل صنف مجلة من املؤلفات اهلادية-بإذن 
اهلل- إىل رصاط اهلل املستقيم يف بيان العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يضادها، وكشف 
خمالفات أعدائها، وبيان ما هم عليه من انحراف عن احلق، ومنابذة صارخة له، ودعوة 

رصحية إىل األعال الركية والبدع بحاس منقطع النظر، وتعصب!

وأمـا كوهنـا ليسـت مسـتغربة؛ فـإن مـن 
مـن  بيانـه  سـلف  عـا  ينشـأ  أن  الطبيعـي 
السـلفية  الطريقـة  الشـيخ يف نـرصة  جهـود 
األثريـة املحمدية عداء شـديد مـن املناقضن 
هلـذه الطريقـة، الناكبن عنهـا، إىل غرها من 
ضـالالت ضالـة، وجهاالت جاهلـة، هي-

مـع ذلـك- يف عـرف أهلهـا: ديـن يتعبدون 
ومحـى  عليـه،  جيتمعـون  وجمتمـع  بـه،  اهلل 

يـذودون عنـه، ويناضلـون دونـه!

األلباين بني غوائل التجني وفضائل اإلنصاف

الدكتور أسامة بن عبد اهلل خياط

وهذا يسلمنا إىل القول -أيًضا- بأن هذه 
اختذت   ♫ الشيخ  عى  الظاملة  احلملة 
املعروفة  احلدود  فيه  جتاوزت  خاًصا  طابًعا 

للحمالت الظاملة اجلائرة!
الشيخ  عن  عرف  ما  بسبب  أنه  ذلك 
دائم  واشتغال  بالسنة  اختصاص  ♫ من 
ليله،  فيه  فأسمر  عمره،  فيه  أفنى  باحلديث، 
هذه  ذلك:  ثمرة  وكانت  هناره،  فيه  وأضنى 
يف  املتمثلة  املتميزة  الفريدة  العلمية  الثروة 
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واحلديث  السنة  خدمة  يف  املؤلفات  عرات 

النبوي وعلومه.
يقرون  أعالم علائنا ومشاخينا  ولذا؛ جتد 
له ♫ بالفضل والتقدم، ويصفونه با هو 
أهل له من صفات اإلمامة والتحقيق والتبحر 

يف علم احلديث خاصة.
عبد  الشيخ  العالمة  شيخنا  ساحة  فهذا 
العزيز بن عبد اهلل بن باز ♫ املفتي العام 
يقول:  السعودية  العربية  للمملكة  السابق 
باحلديث  عامًلا  الساء  أديم  حتت  رأيت  »ما 
نارص  حممد  العالمة  مثل  احلديث  العرص  يف 

الدين األلباين«!
أبو  أخرجه  الذي  الصحيح  احلديث  ويف 
داود يف »سننه« بإسناد صحيح عن أيب هريرة 
◙ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل يبعث 
جيدد  من  سنة  مئة  كل  رأس  عى  األمة  هلذه 
جمدد  من   :♫ ساحته  فسئل  دينها«؛  هلا 
الدين  »الشيخ حممد نارص  قال:  القرن؟  هذا 
واهلل  ظني،  يف  العرص  هذا  جمدد  هو  األلباين 

أعلم«)1(.
بن  حممد  الشيخ  العالمة  عنه  ويقول 
عن  عرفته  »الذي   :♫ العثيمن  صالح 
قليل-  -وهو  به  اجتاعي  خالل  من  الشيخ 
البدعة،  وحماربة  السنة  عى  ا  جدًّ حريص  أنه 

)1( »فتاوى األلباين« )ص9(.

سواء يف العقيدة أم يف العمل.
فقـد  ملؤلفاتـه؛  قـراءيت  خـالل  مـن  أمـا 
عرفـت عنـه ذلـك، وأنـه ذو علـم جـم يف 
احلديـث روايـة ودرايـة، وأن اهلل تعـاىل قـد 
نفـع بـا كتبـه كثـًرا مـن النـاس، مـن حيث 
العلـم، ومن حيـث املنهاج واالجتـاه إىل علم 
احلديـث، وهذه ثمرة كبرة للمسـلمن، وهلل 
احلمـد، أمـا مـن حيـث التحقيقـات العلمية 

احلديثيـة؛ فناهيـك بـه!«.
وقـد كان العالمـة الشـيخ حممـد األمـن 
إجـالاًل  األلبـاين  جيـل   ♫ الشـنقيطي 
ا وهو يف درسـه  غريًبـا؛ حتـى إنـه إذا رآه مارًّ
يف املسـجد النبـوي قطع درسـه وقام مسـلًا 

عليـه؛ إجـالاًل لـه!
بالدنا  يف  والفضل  العلم  ألهل  وكم 
له  واإلقرار   ،♫ عليه  الثناء  يف  كالم  من 
فيه،  والتبحر  وعلومه،  احلديث  يف  بالتضلع 
ا،  جدًّ احلديث  بنا  لطال  استقصيناه؛  لو  ما 

وحسبك من القالدة ما أحاط بالعنق)2(.
الناس قد استشكلوا  فريًقا من  هذا، وإن 
يف  الشيخ  بعمل  متعلقة  استشكاالت  مجلة 

صناعة احلديث:
علم  ال  من  بعض  يستشكله  ما  أولها: 

)2( انظـر كتـاب »اإلمام األلباين شـيخ اإلسـالم 
وفحـول  العلـاء  أعـالم  بعيـون  السـنة  أهـل  وإمـام 
األدبـاء« للدكتـور سـليم بـن عيـد اهلـاليل حفظه اهلل.
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عنده بالفن -كبعض أعداء الشيخ وخصومه 
الذين أفنى حياته يف بيان انحرافهم وجتافيهم 
كثر  قول  من  الصحيح-  النبوي  اهلدي  عن 
»صححه  ما:  حديث  يف  العلم  طلبة  من 
اختصاص  إهيام  من  ذلك  يف  ملا  األلباين«؛ 
للشيخ بالتصحيح، وملا فيه من إهدار جهود 
الفن  أئمة  من  الصناعة  هذه  يف  السابقن 

وعلائه.
فجواب هذا:

ا أهنم مل يقصدوا أن الشيخ  1- أنه بن جدًّ
متفرًدا  احلديث  عى  حكم  الذي  هو  وحده 
بذلك، ومل يقصدوا -أيًضا- إسقاط أو إمهال 
غره من األئمة املتقدمن الذين حفظ اهلل هبم 

السنة النبوية، وأعظم النفع بجهودهم فيها.
ــد  ــيخ ♫ ق ــا كان الش ــن: مل 2- لك
ــه  ــة حيات ــن بداي ــدأه م ــه ب ــه توج ــار ل ص
العلميــة، وســار عليــه طيلــة حياتــه يف 
العنايــة الفائقــة بدرجــات األحاديــث يف 
ــم  ــتغال الدائ ــم واالش ــواب العل ــع أب مجي
ــا يف  ــف منه ــن الضعي ــح م ــان الصحي ببي
دروســه وحمارضاتــه ومؤلفاتــه. وملــا كانــت 
ــا،  ــن ترتيبه ــزة بحس ــات متمي ــذه املؤلف ه
ــا؛  ــة فيه ــرس املراجع ــا، وي ــهولة تناوهل وس
فقــد أصبحــت هــي مقصــد الباحثــن عــن 
ــًدا  ــد أب ــل أح ــا، ومل يق ــث وضعفه األحادي

بإســقاط جهــود األئمــة املتقدمــة يف خدمــة 
الشــيخ  مؤلفــات  بتقديــم  وال  الســنة، 
ــده  ــد عن ــه أح ــذا مل يقل ــا، ه ــاين عليه األلب

ــه. ــث وعلوم ــم باحلدي ــن عل ــارة م أث
وأعــداءه  الشــيخ  خصــوم  أن  عــى 
الذيــن طاملــا اضطــر ♫ طيلــة حياتــه إىل 
ــم عــى  الوقــوف يف وجــه مروعهــم القائ
إحيــاء البــدع والنفــخ فيهــا، واملناضلــة 
عنهــا، والتعصــب هلــا، والــرد عليهــم 
مــن  عليــه  هــم  مــا  وبيــان  بالرهــان، 
ــة  ــذة رصحي ــرة، ومناب ــة كب ــات عقدي خمالف
ــذه  ــن ه ــوا م ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جعل ــدي رس هل
ــا أداة  ــأ فيه ــي ال خط ــائغة الت ــارة الس العب
ــاص  ــة انتق ــيخ، وحماول ــى الش ــغيب ع تش
منــه، ومــن علمــه، بمجــرد الدعــاوى التــي 

ــا: ــات عليه ال بين
والدعـاوى إن مل يقيموا عليها

بيـنــات أبنــاؤهــا أدعيــاء
وثانيهـا: أن للشـيخ ♫ يف تصحيحـه 
حتـىص  ال  وأوهاًمـا  أخطـاًء  وتضعيفـه 
وتراجعـات كثـرة تغـر يف وجه إتقانـه هلذا 

الفـن ومعرفتـه بـه.
وجوابه:

وال  لنفسه  يدع  مل   ♫ الشيخ  أن   -1
أحد ممن جيله ويستفيد من علمه بأنه معصوم 
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غره  مثل  بر  هو  بل  والوهم،  اخلطأ  من 
مجيًعا،  البر  شأن  وهذا  وخيطئ،  يصيب 
وليس الشيخ ♫ ببدع يف ذلك، وإذا كان 
كبار األئمة يف الفن أحصيت هلم أوهام، فال 

غرو أن يكون سبيل الشيخ سبيلهم.
2- لكـن هـذا: ال يمنـع مـن مطالبـة من 
واألوهـام  األخطـاء  هـذه  بوجـود  يدعـي 
الكبـرة التي تقـدح يف معرفة الشـيخ وعلمه 
بأمثلـة حمـددة، حتـى يمكـن مناقشـته فيهـا، 
بـن،  أسـاس  عـى  قائمـة  علميـة  مناقشـة 
وأمـا إلقـاء القـول عـى عواهنـه، وإطـالق 
التهـم والدعـاوى العريضـة العامـة التـي ال 
تكلـف صاحبهـا شـيًئا، فهذه ال يعجـز عنها 
ثـم  النـاس، ومـن  أحـد، ولـو كان أجهـل 
فلـم يكـن هلـا أي قيمـة يف ميـدان البحـث 
العلمـي، والنقـاش العلمي اجلـاد الصادق، 
الـذي يريـد بـه صاحبـه اهلل والـدار اآلخرة، 

والوصـول إىل احلـق فحسـب.
وثالث االستشكاالت: أنه ال جيوز ألحد 
إذا  إال  ويضعف  يصحح  أن  العرص  هذا  يف 
كان حافًظا ال حمدًثا، وملا مل يبق حافظ، مل جيز 
الشيخ  وكان  الشأن،  هذا  يف  الدخول  ألحد 
اقتحم ما  ♫ بدخوله يف هذا قد  األلباين 

ليس له، وهجم عى ما ال يسوغ له.
وجوابه:

أن  ابتداء:  عليه  ينبه  أن  ينبغي  مما  أن   -1
األئمة الذين صنفوا الدواوين ومجعوا السنن 
من  يوردونه  فيا  واحد  سبيل  عى  يكونوا  مل 
مجعه  يف  اشرتط  من  فمنهم  فيها،  احلديث 
مجع  من  ومنهم  وجرده،  الصحيح  احلديث 
من  دونه  هو  مما  غره  به  وخلط  الصحيح 

حسن وضعيف.
فهـم  الصحيـح  جـردوا  الذيـن  فأمـا 
-أيًضـا- عـى درجـات ورتـب، فمنهم من 
سـلم هلـم بجميـع ما صححـوه أنـه كذلك، 
وأيب  البخـاري،  اهلل  عبـد  أيب  كاإلمامـن 
احلسـن مسـلم بن احلجاج، يف صحيحيها، 

بالقبـول. األمـة  تلقتهـا  اللذيـن 
ومنهم من نوزع يف بعض ذلك، كاإلمام 
ابن خزيمة يف صحيحه، وأيب عبد اهلل احلاكم 

يف مستدركه.
ومل  غـره  الصحيـح  إىل  مجـع  مـن  وأمـا 
جيـرده، فعليـه عامـة كتـب السـنن، كسـنن 
أيب داود السجسـتاين، وأيب عيسى الرتمذي، 
وأيب عبـد الرمحـن النسـائي، ونحوهـم. ثـم 
عـى  منهـم  الواحـد  نـص  ربـا  هـؤالء  إن 
حكـم احلديـث عنـده، وربا سـكت عنه ومل 
ينـص وقـد علم أنـه مل جيـرد الصحيـح. وما 
نـص عليـه؛ فقـد ينازعـه فيـه غره مـن أهل 
الفـن؛ إمـا لعـدم اعتبـاره رشًطـا يـراه غره 
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رشًطـا معتـًرا يف صحة احلديـث، وإما لعدم 

حتقيقـه الـرط املتفـق عليـه يف احلديـث.
خالف  من  إما  اخلالف  فينشأ  وباجلملة؛ 
يف  قادحة  علة  اإلرسال  كاعتبار  قاعدة  يف 
الصحة أو عدم اعتبارها، وإما من خالف يف 

حتقيق للقاعدة بعد االتفاق عليها.
سر  إىل  احلاجة  نشأت  هنا:  فمن 
من  صحيحها  عن  والكشف  األحاديث، 
القوامون  أهله  للحديث  وصار  ضعيفها، 
معرفتهم،  وثبتت  آلتهم،  قويت  الذين  به، 
قواعد  وحيققون  السنن  يف  ينظرون  فأخذوا 

الثبوت عليها، وحيرروهنا حتريًرا بالًغا.
ــالح  ــن الص ــرو اب ــد كان أليب عم 2- ق
ــهورة  ــه املش ــوث يف مقدمت ♫ رأي مبث
يف علــوم احلديــث يف هــذا الشــأن؛ مفــاده: 
الوقــوف عنــد مــا نــص عليــه األئمــة 
وعــدم  املعتمــدة،  كتبهــم  يف  املتقدمــون 
ــه،  ــكتوا عن ــا س ــم في ــى احلك ــارس ع التج
ــا فيــا يــروى  ــه قــال ♫: »إذا وجدن فإن
حديًثــا  وغرهــا  احلديــث  أجــزاء  مــن 
أحــد  يف  نجــده  ومل  اإلســناد،  صحيــح 
ــه  ــى صحت ــا ع ــن، وال منصوًص الصحيح
احلديــث  أئمــة  مصنفــات  مــن  يشء  يف 
ــى  ــارس ع ــا ال نتج ــهورة؛ فإن ــدة املش املعتم
جــزم احلكــم بصحتــه، فقــد تعــذر يف هــذه 

ــح  ــإدراك الصحي ــتقالل ب ــار االس األعص
ــن  ــا م ــه م ــانيد؛ ألن ــار األس ــرد اعتب بمج
ــد  ــن اعتم ــه م ــد يف رجال ــناد إال ونج إس
ــا عــا  يف روايتــه عــى مــا يف كتابــه عريًّ
يشــرتط يف الصحيــح مــن احلفــظ والضبــط 
واإلتقــان؛ فــآل األمــر إذن إىل االعتــاد عــى 
مــا نــص عليــه أئمــة احلديــث يف تصانيفهــم 
املعتمــدة املشــهورة، التــي يؤمــن فيهــا 
ــف...«)3(. ــر والتحري ــن التغي ــهرهتا م لش

وهـذا املذهـب الـذي نحا إليه أبـو عمرو 
♫، وإن كان قـد خالفـه فيـه األكثـرون 

مـن املحققـن يف هـذا الفن.
وممن نص عى ذلك:

قـال:  فإنـه  ♫؛  النـووي  اإلمـام 
»واألظهـر عندي جـوازه ملن متكـن وقويت 

أعلـم«)4(. واهلل  معرفتـه، 
ــب  ــه تعق ــي ♫؛ فإن ــام العراق اإلم
أبــا عمــرو)5(، وقــال: »ومــا رجحــه النووي 
هــو الــذي عليــه عمــل أهــل احلديــث؛ فقد 
ــث  ــن أحادي ــن املتأخري ــة م ــح مجاع صح
مل نجــد ملــن تقدمهــم فيهــا تصحيًحــا؛ 
فمــن املعارصيــن البــن الصــالح: أبــو 

)3( »معرفـة أنـواع علـوم احلديث« ابـن الصالح 
)ص16، 17(.

والتيسر« )ص28(. »التقريب   )4(
)5( »التقييد واإليضاح« )ص23، 24(.
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ــك  ــد املل ــن عب ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع احلس
بــن القطــان... وممــن صحــح -أيًضــا- 
ضيــاء  احلافــظ  لــه:  املعارصيــن  مــن 
الديــن حممــد بــن عبــد الواحــد املقــديس... 
وصحــح احلافــظ زكــي الديــن عبــد العظيم 
ــح  ــم صح ــذري... ث ــوي املن ــد الق ــن عب ب
الطبقــة التــي تــيل هــذه -أيًضــا-؛ فصحــح 
احلافــظ رشف الديــن عبــد املؤمــن بــن 
صححــت  ثــم  الدمياطــي...  خلــف 
ــيوخنا:  ــم ش ــذه وه ــيل ه ــي ت ــة الت الطبق
فصحــح الشــيخ تقــي الديــن الســبكي...« 
حتــى قــال: »ومل يــزل ذلــك دأب مــن بلــغ 
أهليــة ذاك منهــم، إال أن منهــم مــن ال 
ــل ذلــك منهــم، وكــذا كان املتقدمــون،  يقب
وربــا صحــح بعضهــم شــيئا، فأنكــر عليــه 

تصحيحــه، واهلل أعلــم«.
الدعوى،  حقيقة  انكشفت  فقد  وبذلك؛ 
يف  رشطوه  وما  احلديث  أهل  منهج  وتبن 
فليس  رشطهم،  غر  رشط  من  فكل  ذلك، 
وإنا  العلم،  يف  يتكلم  أن  له  وليس  منهم، 
وعليه  املستعان،  واهلل  أهله.  إىل  األمر  يكل 
وصى  الوكيل.  ونعم  حسبنا  وهو  التكالن، 
نبينا حممد، وعى آله وصحبه  اهلل وسلم عى 

أمجعن. واحلمد هلل رب العاملن.
تم بحمد اهلل

قــال اإلمــام الصنعــاين ♫:

وخبيــث  الطلبــة  »لئيــم 
احلضــار عنــد العــامل: متتبــع 
العثــرات، وكاشــف العــورات، 
ــر  ــا أكث ــنات، وم ــن احلس وداف
هــذا النــوع -ال كثرهــم اهلل-.
فإهنــم الذيــن أفســدوا معــامل 
ــى  ــف عل ــألوا املواق ــم، وم العل

العلمــاء أحاديــث كاذبــة.
وبئــس اجلــزاء أن جيــازي 
بإشــاعة  شــيوخه  التلميــذ 
هفواهتــم وزالهتــم؛ فإنــه ال 
بــد لــكل جــواد مــن كبــوة، 

ولــكل صــارم مــن نبــوة.
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها

كفى املرء نباًل أن تعد معايبه
أشــاع  مــن  النــاس  فخــري 
اخلــري عــن العلمــاء، وأذاعــه، 
ودافــع عنهــم إن مســع قادًحــا 

ــم«. فيه

»التنوير شرح اجلامع الصغري« )5٨2/9(.
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قال الشاطبي♫:
»إذا تعاضد النقل والعقل عى املسائل الرعية؛ فعى رشط أن يتقدم النقل فيكون متبوًعا، 
النقل...«.  النظر إال بقدر ما يرسحه  تابًعا؛ فال يرسح العقل يف جمال  ويتأخر العقل فيكون 

»املوافقات« )125/1(.
هلل در اإلمام الشاطبي؛ فقد أشار إىل مسألة زلت فيها أقدام و تاهت فيها أفهام، و انحرف 

بسببها فئام وفئام..
ولقد كان االعتاد عى العقل وتقديسه، وتقديمه عى النص، فكرة مبعثرة نوًعا ما، حتى 

جاء الرازي فقننها، ووضع هلا أصواًل كلية يف »تقديسه«.
ومشى عى قانونه الكيل األشاعرة من بعده برهة من الزمان... جعلوه -قانون الرازي- حاكا 
عى نصوص الكتاب والسنة؛ فحرفوا به الكلم عن مواضعه، حتى جاء شيخ اإلسالم بن تيمية 
♫  فكرسهم كرس مهان فجعل عاقلهم حمتارا، وذلك يف كتابه »درء تعارض العقل والنقل«.

ولقد وصف ابن القيم كتاب شيخه بقوله:
تيمية  ابن  كتاب  امتاز  وقد  ثان،  نظر  له  الوجود  ما يف  الذي  والنقل  العقل  كتاب  واقرأ 

بقلب أدلة املخالف عى املخالف!
ويف هذا قال ابن القيم:

ومن العجائب أنه بسالحهم * * * أرداهم حتت احلضيض الداين
فمـن وجـد مـن وقته فراًغا، ويف نفسـه اسـتعداًدا، ومن قبل هـذا وذاك له ملكة تسـاعده 
مـن تصـور كالم ابـن تيميـة ♫ فليقـرأ الكتـاب؛ ففيـه مـن العلـم والتأصيـل و اجلـدل 

واإلقنـاع مـا ال تـراه يف كتاب.
واهلل املعن

السلفية بني العقل والنقل

الدكتور عيسى الجدي
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هل حيتاج األمر إىل عناء كبر للتمييز بن من حيرص عى مصلحة البالد وأمنها وبن 
من يريد إشعال نران الفتن فيها؟!

وهل من الصعوبة بمكان معرفة من يوافق قوله عمله ممن خيرج علينا دوًما بشعارات 
جوفاء عن املحبة والتسامح؟!

وهل يستوي اليقظان لقضايا األمة املصرية الواعي لدوره جتاهها مع من يتعصب 
دائًا ألجندته املبنية عى العصبية اجلاهلية البغيضة إلخوانه الذين مردوا عى النفاق؟!

اإلجابات يسرة عى من يرسها اهلل عليه؛ 
أصحاب  ولكن  شاهد،  خر  الواقع  ألن 
سيكون  الفاسدة  واملناهج  املأجورة  األقالم 

هلم بالتأكيد رأي آخر!!
مغرًضا  اهتاًما  وقرأنا  فيها  مرة سمعنا  كم 
وأصحاب  التشدد،  دعاة  بأهنم  للسلفين: 

التطرف، ورعاة واإلرهاب؟!
السلفية  تقرن  دعاوى  رأينا  مرة  وكم 

بالفتن الطائفية، وهي من الفتن براء؟!
وكم رماها أعداؤها عن قلة علم أو سوء 
إسالمي  منهج  من  إليه  تدعو  ما  بضد  نية 
واألفكار  واألهواء  البدع  عن  بعيد  صاف 

املحدثة غربيها ورشقيها؟

السلفيون وحفظ األوطان: املنهج والواقع

األستاذ عالء الدين عبد الهادي

ومما يرمي به السلفيون دوًما يف خضم هذه 
املعركة: أهنم أناس ال حيافظون عى أوطاهنم، 
بل هم رش عى أوطاهنم من أعدائها املعلنن 
أصاب  ما  أنه  املبطلون  زعم  بل  بالعداوة، 
جراء  إال  اجتاعية  وأمراض  فتن  من  البالد 
انتشار أفكارهم واستفحال خطرهم!! ولك 
اهلل إن تركت وحدك يف معركة مع هؤالء يف 
اهلل  فيها اخلصم واحلكم، ولك  خصومة هم 
ا عاقاًل وال حكًا  حينا ال يكون عدوك عدوًّ
إذا  خالفك-  -وإن  املنصف  أما  منصًفا: 
برية  جمموعة  عى  أو  عليك  حيكم  أن  أراد 
إىل  يرجع  فإنه  معن؛  منهجي  إطار  جيمعها 
واقع  من  أواًل  املنهج  هلذا  العقدية  األصول 
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التطبيق  إىل  ثانًيا  ويرجع  وأصوله؛  مراجعه 
هلذه  البرية  املجموعة  هذه  قبل  من  العميل 
التي  واألحداث  تارخيهم  واقع  األصول من 
مرت هبم، يفعل ذلك بتجرد ثم يقدم رؤيته 
صادقن  يكونوا  مل  القوم  ولكن  وحكمه. 
كذلك  يكونوا  أن  عن  فضاًل  أنفسهم  مع 
املنصف،  الطريق  هذا  فيتبعوا  غرهم؛  مع 
حتركهم  إذ  أحكامهم  يف  عادلن  يكونوا  ومل 
دوًما األهواء وليس طلب احلق، ومل يتحلوا 
ليقارعوا  الالزمة؛  العلمية  بالشجاعة  كذلك 
عادهتم  بل  بالبيان،  والبيان  باحلجة  احلجة 
التشغيب وإلقاء التهم جزاًفا، ثم اهلروب من 
وبكاء  الزائفة،  املظلومية  ودأهبم  املواجهة، 
حال األوطان، والتشبه بالبس ثوب احلكمة 

واحلكمة له جمافية.
منهـج  نسـتعرض  العجالـة  هـذه  ويف 
السـلفين وأفعاهلـم يف هذا اجلانـب )احلفاظ 
عـى األوطـان(؛ لكـي نكـون عـى بينـة من 
أمرنـا، ونخلـص احلقائـق مـن األكاذيـب.

أواًل: يف اجلانب املنهجي: لو طالعت كتب 
السلفين ومراجعهم وأدبياهتم لوجدت كثًرا 
من املصطلحات ذات الداللة بخصوص أمن 

األوطان واحلفاظ عليها، ومن ذلك: 
السلفية منهج إصالح شامل، وسط   -1
بن منهجن: منهج التغير املسلح الصدامي 

الدماء  يف  الرع  بضوابط  املنضبط  غر 
واملصالح،  باملفاسد  العابئ  وال  واألموال، 
وال املراعي ملوازين القدرة والعجز، ومنهج 
أخرى؛  جهة  من  املتلون  السيايس  التغير 
للسلطة  اآلخران  االجتاهان  سعى  فبينا 
لنوال  االنتخابات-  بصناديق  أو  -بالعنف 
احلكم والسيطرة عليه أو املشاركة فيه مل يسع 
إىل  دعوا  وال  بأنفسهم،  للحكم  السلفيون 
أن  إىل  دائًا  يدعون  بل  وأعالمهم،  أنفسهم 
برعه،  هم  حيكموا  وأن  هلل،  احلكم  يكون 

وليس أن يتولوا هم هذا احلكم بالرضورة.
وال  مبهًا  ليس  املنشود  التغير  وهذا 
عى  أساًسا  منصب  تغير  هو  بل  ضبابًيا، 
قوامه  الناس:  عامة  إىل  وموجه  البر، 
حسن  الذي  املسلم  الفرد  إجياد  عى  احلرص 
إسالمه، وتم بناء شخصيته يف تكامل مأخوذ 
متوازنة،  تربية  نفسه؛  اإلسالم  تكامل  من 
وعلًا نافًعا، وعماًل صاحلًا، وعقيدة سليمة، 
بن  كا  سوًيا  وسلوًكا  حسنة،  وأخالًقا 
للدين  بيانه  سياق  يف  كله  ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
السالم عن اإلسالم  يف حديث جريل عليه 

اإليان واإلحسان.
اهلل  كتاب  عى  قائم  تغير  كذلك  وهو 
والتابعن  الصحابة  وفهم  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وسنة 
الصاحلن  السلف  من  بإحسان  وتابعيهم 
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أئمة الدين، دعوة لتغير حياة األفراد ونظام 
تغيًرا  وليس  احلكم،  وأسلوب  املجتمع 
التغير فحسب، وال تغيًرا  أجوف من أجل 
ذا نظرة ضيقة من أجل إسقاط حزمة قوانن 
أو  قائم  حلكم  معارضة  أو  دستورية،  ومواد 
واستقدام  وجوه  لتغير  وال  عليه،  خروًجا 
آخرين، وال لنرصة حزب سيايس ال يعرتف 

بأحكام الرع احلكيم.
السـلفيون ال يسـتحلون دمـاء املسـلمن 
وال املعاهديـن مـن غرهـم، وال أعراضهم، 
وال أمواهلـم، ويروهنـا كلهـا معصومة حمرمة 

بعصمـة الـرع وحتريمـه هلا.
املنكر:  عن  والنهي  باملعروف  األمر   -2
االحتساب؛  قضية  السلفي  املنهج  عرض 
أي: إقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
قدر  وإشاعته  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة 
يقدر  من  كل  بن  والطاقة  والوسع  اإلمكان 
عليه؛ نصًحا يقوم به بنفسه أو بغره متعاوًنا 
القادرين  من  لغره  تنبيًها  أو  ذلك،  يف  معه 
عليه، وهذه احلسبة هلا ضوابط وآداب ينبغي 
عى القائم هبا مراعاهتا وإال كان مفسًدا غر 
بل  إليه،  داع  غر  احلق  من  منفًرا  مصلح، 
ذلك  يف  خملًصا  يكون  أن  للمحتسب  ينبغي 
نفسه،  إىل  وليس  اهلل  إىل  دعوته  تكون  حتى 
صابًرا عى ما أصابه؛ كا ينبغي أن يكون أمره 

باملعروف معروًفا وهنيه عن املنكر غر منكر.
يتشـدقون  السـلفين  غـر  كان  وإن 
املجتمعـي  واحلـراك  اإلجيابيـة  إىل  بالدعـوة 
مـن أجـل التغيـر وغـر ذلـك مـن األلفاظ 
الرنانة، فالسـلفيون رأوا يف األمـر باملعروف 
وضوابطـه  بروطـه  املنكـر  عـن  والنهـي 
وإصـالح املجتمـع عى نـور الوحـي وضوء 
بـه  يقومـون  إجيـايب  فعـل  أفضـل  الريعـة 
كـا أمـر اهلل، مـن أجـل حفـظ هـذا املجتمع 

وصيانـة هـذه األوطـان.
جيتهد  واملصالح:  املفاسد  مراعاة   -3
ما  واملصالح  املنافع  استجالب  يف  السلفيون 
استطاعوا إىل ذلك سبياًل، ويدفعون املفاسد 
واملضار عن املسلمن قدر طاقتهم، ويتعبدون 
هلل بتقديم أكر املصلحتن إن تعارضتا، ودفع 
مًعا،  حدوثها  أوشك  إن  املفسدتن  أكر 
والرتك،  الفعل  من  شئوهنم  كافة  يف  وذلك 
واألمر والنهي، واحلركة والسكون، والنطق 
)مراعاة  اجلملة:  هذه  لعل  بل  والسكوت، 
إال  انتشاًرا  أكثر  توجد  مل  واملفاسد(  املصالح 
عى ألسنة العاملن بمنهاج النبوة؛ السائرين 
عى طريق السلف الصالح، مع تأكيدهم عى 
أن موازنة املصالح واملفاسد إنا يكون بميزان 
قدمه  ما  ونعظم  فنقدم  املعصومة؛  الريعة 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الكريم  ورسوله  احلكيم  اهلل  وعظمه 
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ونؤخر ما أخره اهلل ورسوله كذلك.

4- أدب اخلالف: السلفيون يقرون بوقوع 
االختالف بن الناس يف التصورات والرؤى، 
إذ  وتوجهات؛  أحكام  من  ذلك  يتبع  وما 
أصواًل  له  لوا  فأصَّ كونية،  سنة  االختالف 
رشعية مستمدة من الكتاب والسنة، ونصوا 
ذلك  يف  وتأسوا  منها،  مأخوذة  آداب  عى 
أن  ينبغي  ما  وسعهم  الذين  األمة  بسلف 
أخرى  أشياء  عى  أنكروا  والذين  يسعنا، 

ينبغي علينا إنكارها هي وأشباهها. 
التنوع  خالف  بن  السلفيون  وفرق 
وخالف التضاد، وبن اخلالف السائغ الذي 
ال يصادم كتاًبا وال سنة وال إمجاًعا وال قياًسا 
جليًّا وبن اخلالف غر السائغ الذي يعارض 
نحو  الواجب  وذكروا  واإلمجاع،  النصوص 

هذا اخلالف يف كل حالة من هذه األحوال.
حتقيق  يف  يستثمر  التنوع:  فاختالف 
ترتقي  حتى  واألعال  العلوم  يف  التكامل 

األمة بأبنائها ويصلح املجتمع املسلم.
بإحقاق  وحيارب  يرد  التضاد:  واختالف 
مع  وإزهاقه،  الباطل  وإبطال  وبيانه  احلق 
أو  البدعة  أو  الكفر  عى  املرص  بن  التفريق 
املجتهد  وبن  منه  وحيذر  فيبغض  الضاللة؛ 
نرصة  يف  وأعاله  حياته  عامة  الذي  املخطئ 
دين اهلل واتباع كتابه وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا 

قوله  فيها  يرد  بخصوصها  مسألة  يف  زل  إن 
له  ويدعى  حسناته  وتذكر  منزلته،  وتبقى 

باملغفرة.
كذلك دعا السلفيون الناس برفق لتضييق 
الكتاب  حول  بااللتفاف  اخلالف  فجوة 
التوحيد،  كلمة  عى  واالجتاع  والسنة، 
وعرضوا كل هذه القضايا برقي ووضوح مل 
املزعوم؛  التنوير  دعاة  كثر  عند  مثله  يوجد 
الذين يتهمون السلفية بجمود الفكر وضالل 
بلية استجلبوها  إليها كل  املذهب، وينسبون 
ضد  يارسون  الذي  الوقت  يف  علينا،  هم 
صور  من:  يستطيعونه  ما  كل  السلفين 

االستهزاء، واحلرب، والتضييق، واملالحقة.
واحلاصل: أنه كان هلذا األدب السامي يف 
مع  السلفين  تواصل  يف  كبر  عامل  اخلالف 
التواصل  هلذا  وكان  خالفوهم،  ممن  غرهم 

كبر األثر يف حفظ األمن االجتاعي.
وعملهم  ألوطاهنم  السلفين  حب 
دينهم  من  نابع  هو  إنا  حفظها  أجل  من 
الدعوة  أهل  بذلك  فخالفوا  وعقيدهتم؛ 
الطائفية  والتحزبات  والوطنية  القومية  إىل 
اإلقليمية، وغر ذلك من الدعاوى الفارغة.

ذكرنا  ما  كل  والكفر:  اإليان  قضايا   -5
العقيدة  ألصل  األساس  يف  راجع  هو  إنا 
بفضل  فيها  اشرتكوا  والتي  السلفين،  عند 
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احلق  أتباع  املوحدين  املسلمن  عامة  مع  اهلل 
هبذه  ونعني:  ومغارهبا؛  األرض  مشارق  يف 

العقيدة قضايا اإليان والكفر:
فالسلفيون يثبتون اإلسالم لكل من نطق 
أًخا  ويعدونه  الرك،  من  وبرأ  الشهادتن 
يف  يتوقفون  وال  تعاىل،  اهلل  عى  وحسابه  هلم 
اإليان،  عى  غرهم  يمتحنون  وال  ذلك، 
مرتكًبا  كان  وإن  بذنب  أحًدا  يكفرون  وال 
ويرون صحة  هلا،  دام غر مستحل  ما  كبرة 
الصالة خلف كل بر وفاجر، وصحة اجلهاد 
توىل  ممن  جاهلية  غر  راية  ذا  كان  إن  خلفه 
اهلل  بكتاب  يقودهم  دام  ما  املسلمن  أمور 
إن كان  وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلملة، وفسقه 
فاسًقا فعى نفسه، ويسألون اهلل الثبات للبار، 
عى  ويرتمحون  للعايص،  اهلداية  ويسألونه 
أموات املسلمن ولو مل يعرفوا شخوصهم ومل 

خيالطوهم.
املسلمن  دماء  يستحلون  ال  والسلفيون 
أعراضهم،  وال  غرهم،  من  املعاهدين  وال 
حمرمة  معصومة  كلها  ويروهنا  أمواهلم،  وال 
بعصمة الرع وحتريمه هلا، وال يرون تكفر 
بينة أوضح من الشمس يف وضح  مسلم بال 
لدهيم  بد  ال  بل  فيه  يسارعون  وال  النهار، 
هبا  يفتي  موانع  وانتفاء  رشوط  استيفاء  من 
قون بن كفر العن  أهل العلم األثبات، ويفرِّ

وكفر النوع؛ فليس كل من وقع يف يشء من 
أفعال الكفر كافًرا، بل لعله جاهل أو متأول؛ 
فيعذرون اجلاهلن بجهلهم الناشئ عن عدم 
البالغ، وجيتهدون يف تعليمهم، والتحذير من 
والكلمة  باحلسنى  وذرائعه  وأبوابه  الرك 

الطيبة.
عى  ولدوا  الذين  املسلمن  يف  واألصل 
اإلسالم أو نطقوا الشهادتن أو أقاموا الصالة 
والسلفيون  عليهم،  طرأ  ما  إال  اإلسالم 
مها  وينارصوهنم  املسلمن  عامة  يوالون 
تباعدت أوطاهنم واختلفت لغاهتم؛ حيبوهنم 
أمواهلم،  وأخذوا  ظلموهم  وإن  إلسالمهم 
فيكرهون منهم ظلمهم ومعصيتهم وبدعتهم 
بقدر  وحيبوهنم  ذلك،  من  يشء  يف  وقعوا  إن 
ويزوجوهنم  وطاعة،  إيان  من  معهم  ما 
طعامهم  ويأكلون  منهم،  ويتزوجون 
يرون ألنفسهم فضاًل عى  ويطعموهنم، وال 
أحد إال با سمى اهلل تعاىل من التقوى التي يف 

القلوب فال يطلع عليها إال هو.
مرآة  السلوك  العميل:  اجلانب  يف  ثانًيا: 
الباطن؛ فا يعتقده الناس يف دواخلهم يظهر 
يشيع  ما  فكل  واختياراهتم،  ترصفاهتم  عى 
حمصلة  هو  فإنا  ما؛  برية  جمموع  أفراد  بن 
عقيدهتم وخالصة منهجهم؛ لذلك مل خيتلف 
بفضل اهلل اجلانب العميل لدى عامة السلفين 
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بعض  عرضنا  الذي  العقدي  املنهج  عن 
جوانبه، ومل يناقضوا أنفسهم باالدعاء علنًا غر 
ما يفعلونه ويفتون به وحيثون عليه، وقد كان 
السلفيون بفضل اهلل وحده عليهم وبعصمته 
ونبذ  االجتاع  عى  الناس  أحرص  ملنهجهم 
األوطان  بحاية  متسًكا  وأكثرهم  التفرق، 
العامة  املصلحة  وإيثار  والعباد،  والبالد 
احلقيقية عى ضوء الريعة عى كل مصلحة 
باحث  فكل  األهواء  فيها  تتدخل  أخرى 
والسلفين  السلفي  املنهج  بدور  يقر  منصف 
قديًا وحديًثا يف تقليص دائرة العنف ولذلك 
يف  يوًما  املسلمن  وسائر  السلفيون  يقف  مل 
وإن  هبم  مصطدمن  األمنية  األجهزة  وجه 
ومل  نفسها،  األجهزة  هذه  عليهم  ضيقت 
إذ يروهنم حمل  يناوشوهم  أو  يشتبكوا معهم 
يتحدوهم  ومل  املسلمن،  من  كغرهم  دعوة 
ليعلنوا حالة من الفوىض املتعمدة، ومل يلقوا 
أدموهم  وال  املولوتوف  قنابل  يوًما  عليهم 
باحلجارة، وال واجهوهم باألسلحة البيضاء 
والعيص وقضبان احلديد، ومل ير السلفيون يف 
وحيشد  الناس  هلا  يستنفر  مقدسة  حرًبا  ذلك 

هلا راغبو الشهادة.
بـاآلالف؛  يوًمـا  السـلفيون  يتجمـع  ومل 
العامـة،  واملمتلـكات  املبـاين  ليحـارصوا 
واملنشـآت احلكوميـة أو يقتحمـوا أسـوارها 

عنـوة؛ الحتجاز مـن فيها كرهائـن ليفرضوا 
رأهيـم بالقـوة أو يقـرروا أمـًرا واقًعـا رغـم 

أنـف اجلميـع.
دينهم  أعداء  مع  السلفيون  يتعاون  مل 
وال  اخلارج،  يف  وال  الداخل  يف  ووطنهم 
وال  واحلوار،  لالتصال  قنوات  معهم  فتحوا 
باملهجر وال غره  ما  أو جهة  نسقوا مع أحد 
من أجل الضغط عى حكوماهتم أو بلداهنم، 
وال ألجل كسب ورقة جديدة يف مفاوضات 
من أجل مصلحة طائفية عى حساب البالد.

مل يـروع السـلفيون اآلمنـن من السـكان 
للـارة  الذعـر  يف  يتسـببوا  ومل  بيوهتـم،  يف 
يف  والطالبـات  للطلبـة  وال  الطريـق،  يف 
عـى  وسـطهم  تدربـوا  وال  مدارسـهم، 
حـرب الشـوارع، وكر العصابـات، وتطويق 

الرهائـن. واختطـاف  اهليئـات، 
يفعله  مل  كثر  ذلك  وغر  كله  ذلك 
عن  غفلة  أو  منهم  ضعًفا  ليس  السلفيون؛ 
هذه األساليب الرخيصة، ولكن لقوة لدهيم 
تدهلم  لدهيم  وليقظة  الرع،  من  يستمدوهنا 
عى عدم مروعية كل هذه األعال التخريبية 
وأهليهم  ودعوهتم  أوطاهنم  عى  وخطرها 

عامة الشعب املسامل وعى البالد ككل.
وبقي أن نذكر أمًرا مهًا وهو أن ما ذكرناه 
السلفيون  طبقها  وكيف  منهجية  قضايا  من 
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اإلسالم،  عن  منفصل  ملنهج  وصًفا  ليست 
وليس  وصفاته،  بنقائه  ذاته  اإلسالم  هو  بل 
املنهج  هو  بل  برية  آراء  أو  خرات  نتاج 
والتابعن  الصحابة  عن  ورثناه  الذي  الرباين 
تسميته  عى  اصطلحنا  والذي  وتابعيهم، 
منتًرا  مبثوًثا  جتده  ذلك  وكل  )السلفية(  بـ 
وجمالسهم  السلفين  كتب  يف  مبذوالً 
يف  عليه  منصوًصا  ومواردهم،  ومصادرهم 
الكتاب، صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة، ولكن 
املنصف!! إن حبنا ألوطاننا ليس تشدًقا  قلَّ 
الوطن،  باسم  وجتارة  وتكسًبا  للظهور  وحبًّا 
وليس  وعليها،  فيها  اخلر  يظهر  أن  حمبة  بل 
تشبًها بعصبية أهل اجلاهلية ألرضهم، وحبنا 
من  كل  قلب  يف  اهلل  جعلها  فطرة  ألوطاننا 

شب فوق أرض ما واستظل بسائها.
السلفية  دائًا  كانت  لقد  لألسف  لكن 
بالباطل،  القذف  بالتبع يف مرمى  والسلفيون 
السلفيون  القى  وقد  االهتام،  دائرة  ويف 

ارتكبوها،  خمالفة  وال  جنوه،  ذنب  بال  ذلك 
ثابتون،  وهم  مرة  األيدي  تتناوشهم 
صابرون  وهم  غرهم  بجريرة  ويؤخذون 
املأجورون،  الكتاب  ويرميهم  حمتسبون، 
وغر  املنافقون،  واإلعالميون  واملتآمرون، 
فاقوا من سكرهم وشهواهتم،  إذا  املنصفن، 
يرموهنم بالبعد عن صحيح الدين ووسطيته، 
حتديًدا،  وسطيته  أين  منهم  نتعلم  وليتنا 
ويشوهون  غرهم،  عليهم  يستعدون  بل 
باجلرح  ويغرقوهنم  دعوهتم،  الناس  لدى 
برسقة  ويتهموهنم  واللمز،  واالستهزاء 
الفكري،  واجلمود  والتخلف  املجتمع، 
والتسويق لثقافة البداوة واالنعزال والتطرف 
واإلرهاب، واألعجب من ذلك بإثارة الفتن 
نفسه  الوقت  ويف  األوطان!  عى  واخلطر 
ويسارعون  املقدسة(  )احلرب  أهل  يوالون 

فيهم!!
حيتاج  هل  اهلل:  رعاك  يا  أخرين  واآلن 
حيرص  من  بن  للتمييز  كبر  عناء  إىل  األمر 
يريد  من  وبن  وأمنها  البالد  مصلحة  عى 
إشعال نران الفتن فيها؟! وهل من الصعوبة 
بمكان معرفة من يوافق قوله عمله ممن خيرج 
املحبة  عن  جوفاء  بشعارات  دوًما  علينا 
والتسامح؟! وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد 

وعى آله وصحبه أمجعن.

قال البشري اإلبراهيمي ♫:
قبــح اهلل خبــزة أبيــع هبــا ديــين، 
وأعــق هبــا ســلفي، وأهــني هبا نفســي، 
هبــا  وأكــون  شــريف،  هبــا  وأهــدم 

ــي وتارخيــي. ــى قوم حجــة عل
»اآلثار« )156/3(.
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حكمة العلماء

الشيخ عبد الرحمن السعدي

اشــترى الشــيخ عبــد الرمحــن الســعدي ♫ حطًبــا 
ــادة  ــه كع ــه إىل مزنل ــه أن حيمل ــب من ــال، وطل ــن مجَّ م
ــال للحطــب وقعــت علبــة  أهــل بلــده، وأثنــاء إنــزال اجلمَّ
دخــان مــن جيبــه ومل ينتبــه، فأخذهــا الشــيخ، وقــال لــه 

: هــذي لــك ؟ .
قــال بعــد تــردد : نعــم هــذه يل؛ لكنــك يــا شــيخ تدري 
وش فيهــا؟ )مــا بداخلهــا(  قــال الوالــد: نعــم دخــان، قال 
اجلمــال: وتعطينيهــا يــا شــيخ؟ قــال الوالــد: نعــم؛ ألنــك 
ــب  ــة احلط ــتري بقيم ــوف تش ــة س ــت العلب ــا لقي إذا م
ع عيالــك، وحترمهــم مــن  الــذي بعتــه بــدًل منهــا، وجتــوِّ

الــرزق، واهلــادي اهلل ســبحانه.
قــال لــه اجلمــال : باســم اهلل ... وأخــذ العلبــة َوَكــبَّ 
)رمــى( مــا فيها مــن دخــان وأوراق بــاألرض، وقــال: اللهم 

إين تبــت إىل اهلل، ولــن أعــود للدخــان مــرة أخــرى«.
»مواقف اجتماعية من حياة الشيخ السعدي« )ص ٦٨(.
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موقف مشرف من اجلربتي املؤرخ
من الدعوة السلفية

الدكتور عبد المولى البشير

تعليقات  يتتبع  من  أن  احلقيقة  ولكن 
سرى  يروهيا  التي  احلوادث  عى  اجلريت 
من  ومواقفه  آرائه  يف  ينطلق  اجلريت  أن 
الرجوع  أساسه  بحت:  إسالمي  منطلق 
إنك  بل  الغراء،  الريعة  أحكام  إىل 
ستالحظ يف تعليقاته نزعة سلفية واضحة، 
وإنكاًرا شديًدا للبدع واملحدثات املخالفة 
بعض  وإليك   ،╚ السلف  ملنهج 

النصوص الدالة عى ذلك: 
وجوب  كتابه:  مقدمة  يف  يقرر  أنه   -1
يف  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  إىل  الرجوع 
احلكم بن الناس حيث يقول: »فالواجب 
يقطع  ال  أن  األمور  والة  وعى  امللك  عى 

؛ ألنه  بالكتاب والسنة  العدل إال  باب  يف 
يترصف يف ملك اهلل وعباد اهلل بريعة نبيه 
ورسوله نيابة عن تلك احلرضة ومستخلًفا 
من  يأمن  وال  املقدس،  اجلناب  ذلك  عن 
أمره؛  خيالف  فيا  وقهره  ربه  سطوات 
واملخالفة  اجلور  عن  حيرتز  أن  فينبغي 

والظلم واجلهل...« إلخ.
2- ينكر اجلريت من خالل تعليقه عى 
بعض األحداث ما انطوت عليه الصوفية 
السلفي  لالعتقاد  املخالفة  البدع  من 

السليم، وذلك يف مواطن عدة:
سنة  حوادث  يف  ذكره  ما  منها:   -
املشايخ،  ألحد  ترمجته  يف  )1170هـ( 

عارص  ثم  مرص،  عى  الفرنسية  احلملة  قدوم  عارص  شهر  مؤرخ  اجلريت 
تارخيه  يف  قبلها  وما  الفرتة  لتلك  أرخ  وقد  مرص،  يف  احلكم  عيل  حممد  تويل 

العجاب: »عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار«.
بالفكر  يسمونه  ما  رواد  من  أنه  عى  العلانية  دعاة  من  نفر  صنفه  وقد 
املرصي  الفكر  »تاريخ  كتابه:  يف  عوض  لويس  كبرهم  إن  حتى  التنويري؛ 

احلديث« زعم أن اجلريت أحد واضعي الفكر املرصي احلديث!!
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عبد  بن  الوهاب  عبد  الشيخ  وهو 
اجتمع  وفاته  عقب  أنه  فيذكر  السالم؛ 
أوالده ومريدوه وبنوا له قًرا، وعملوا له 
عظيًا  مزاًرا  وصروه  ومقاًما،  مقصورة 
يقصد للزيارة وخيتلط به الرجال بالنساء، 
ويقول: »ثم إهنم ابتدعوا له موسًا وعيًدا 
البالد  من  الناس  إليه  يدعون  سنة  كل  يف 
القبلية والبحرية فينصبون خياًما كثرة..« 
إىل أن يقول: »..فيطأون القبور، ويوقدون 
عليها النران، ويصبون عليها القاذورات، 
ويبولون، ويتغوطون، ويزنون، ويلوطون، 
الطبول  ويرضبون  ويرقصون،  ويلعبون، 

والزمور لياًل وهناًرا..«.
)1213هـ(  شعبان  حوادث  ويف   -
املولد احلسيني، وكيف  يتحدث عن نشأة 
أن الذي ابتدعه رجل أصيب بمرض فنذر 
عى نفسه هذا املولد إن شفاه اهلل، فحصلت 

له بعض إفاقة؛ فابتدأ به.
وقد ذكر اجلريت أنواًعا من البدع التي 
بذلك  االحتفال  أثناء  يف  يأتوهنا  كانوا 
املولد، ثم قال: »هذا مع ما ينضم إىل ذلك 
من مجع العوام وحتلقهم باملسجد للحديث 
واحلكايات  اللغط  وكثرة  واهلذيان 
حسان  إىل  والتلفت  واألضاحيك 
الغلان... ورمي قشور اللب واملكرسات 
واملأكوالت يف املسجد... فيصر املسجد با 
اجتمع فيه من هذه القاذورات والعفوش 

وال  حول  وال  املمتهنة  باألسواق  ملتحًقا 
ويتكلمون  العظيم...  العيل  باهلل  إال  قوة 
وتوسالت  ذكر  أنه  يظنون  حمرف  بكالم 
وأهل  السوقة  وغالبهم  عليها...  يثابون 
احلرف السافلة ومن ال يملك قوت ليلته؛ 
ويبيع  سعيه  بقوة  جيتهد  أحدهم  فتجد 
الدراهم،  من  اجلملة  يستدين  أو  متاعه 
ويرصفها يف وقود القناديل وأجرة الطبالة 
سهراًنا،  تلك  ليلته  يقطع  ثم  والزمارة... 
ويصبح داخًيا كسالًنا، ويظن أنه بات يتعبد 
أكثر  املولد  هذا  واستمر  ويتهجد،  ويذكر 
إال  لذلك  الناذر  يزدد  ومل  سنن  عر  من 

مرًضا ومقًتا.. « إلخ.
أن  إىل  تارخيه  يف  اجلريت  ينبه   -3
إقامة  عى  الناس  شجعوا  قد  الفرنسين 
عن  اخلروج  من  ذلك  يف  رأوا  ملا  املوالد؛ 
جهادهم  عن  الناس  ورصف  الريعة، 

ومقاومتهم.
عام  حوادث  يف  ذكره  ما  ذلك:  ومن 
أوائل شهر  أنه يف  ذكر  )1214هـ( حيث 
ربيع الثاين من ذلك العام ابتدأ الفرنسيون 
يف عمل مولد احلسن، وأهنم قهروا الناس 
وكرروا  به،  االحتفال  يف  املشاركة  عى 
وإيقاد  والسهر  احلوانيت  بفتح  املناداة 
يف  يقول  كا  متوالية؛  ليال  عر  القناديل 
)1213هـ(:  سنة  األول  ربيع  حوادث 
»وفيه سأل صارى عسكر عن املولد النبوي 
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الشيخ  فاعتذر  كعادهتم؟  يعملوه  مل  وملاذا 
البكري بتعطيل األمور وتوقف األحوال، 
فلم يقبل، وقال: ال بد من ذلك، وأعطى 
وأمر  معاونة،  فرانسة  ريال  ثلثائة  له 
واجتمع  وقناديل،  وأحبال  تعاليق  بتعلق 
ميادينهم  ولعبوا  املولد  يوم  الفرنساوية 

ورضبوا طبوهلم ودبادهبم...«.
كا ذكر اجلريت يف حوادث ربيع اآلخر 
)1214هـ(: أنه كان من مجلة املوالد التي 
احلملة  جميء  قبل  بالقاهرة  تقام  كانت 
الُبله  من  لواحد  مولد  مرص  إىل  الفرنسية 
يدعى عيل البكري، وأنه ملا قدم الفرنسيون 
فلا  شأنه،  وأمهل  الناس  عنه  تشاغل 
االحتفال  أعادوا  للفرنسين  األمر  استقر 
الناس  وأمروا  املزعوم،  الويل  ذلك  بمولد 
بإيقاد قناديل باألزقة، ويعلق اجلريت عى 
بإعادة  أمروا  إنا  الفرنساوية  بأن  ذلك: 
تلك املوالد ملا رأوا فيها »من اخلروج عن 
الرائع، واجتاع النساء، واتباع الشهوات 

والتالهي وفعل املحرمات«.
4- ومن ذلك تعاطف اجلريت مع دعوة 
 ♫ الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ 

السلفية بل وتأييده لعقيدته ومنهجه.
سنة  حوادث  يف  يذكر  أنه  ذلك:  ومن 
خر  يف  لغطوا  قد  الناس  أن  )1218هـ( 
الوهايب واختلفوا فيه، ثم يذكر أن الوهايب 
أرسل إىل شيخ الركب املغريب كتاًبا ومعه 

وقد  وعقيدته،  دعوته  تتضمن  أوراق 
كاماًل،  الكتاب  ذلك  نص  اجلريت  نر 
من  الدعوة  تلك  عليه  تقوم  ما  بيان  وفيه 
ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  وسنة  اهلل  لكتاب  الرجوع 
اىل  التوجه  من  الرك  مظاهر  وإنكار 
وتفريج  احلاجات  قضاء  وسؤاهلم  املوتى 
وذبح  بالنذور  إليهم  والتقرب  الكربات، 
قبور  تعظيم  من  حيدث  ما  وأن  القربان، 
وإرساجها  عليها  القباب  وبناء  األولياء 
أعياًدا كل ذلك  والصالة عندها واختاذها 
النبي  هبا  أخر  التي  األمور  حوادث  من 
هدم  جيب  وأنه  منها،  وحذر  أمته  ملسو هيلع هللا ىلص 
أسست  ألهنا  القبور؛  عى  املبنية  القباب 
قال اجلريت  ثم  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،  عى معصية 
كان  إن  »أقول:  الكتاب:  هذا  عى  تعليًقا 
أيًضا،  نحن  به  اهلل  ندين  ما  فهذا  كذلك، 
علينا  وما  التوحيد،  لباب  خالصة  وهو 
من املارقني واملتعصبني، وقد بسط الكالم 
اللهفان،  إغاثة  كتابه  القيم يف  ابن  ذلك  يف 

واحلافظ املقريزي يف جتريد التوحيد...«.
التي  للحروب  تأرخيه  سياق  ويف   -5
الشيخ  دعوة  عى  باشا  عيل  حممد  شنها 
حممد بن عبد الوهاب ♫ نجد تعاطًفا 
السلفية،  الدعوة  مع  اجلريت  من  واضًحا 
وإنكاًرا شديًدا ملا كان عليه حال قادة حممد 
عيل وجنوده من الفسق والبعد عن الدين:

سنة  رمضان  شهر  حوادث  ففي 
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أولئك  بعض  عن  يذكر  )1229هـ( 
الفتوح  باب  خارج  جتمعوا  أهنم  اجلند: 
وأهنم  احلجاز،  إىل  للسفر  استعداًدا 
هنار  يف  جهاًرا  ويربون  »يأكلون  كانوا: 
املساطب  عى  وجيلسون  رمضان... 
التي  والشبكات  األقصاب  وبأيدهيم 
يربون فيها الدخان من غر احتشام وال 
حياء... وأشنع من ذلك أنه اجتمع بناحية 
عرضيهم وخيامهم اجلم الكثر من النساء 
بياع  إليهن  وانضم  والبغايا....  اخلواطي 
والغوازي  واحلشاشون  والعرقي  البوظة 
فكانوا  ذلك....  وأمثال  والرقاصون 
ويربون  احلشيش  يأكلون  عظيا  مجًعا 
ويربون  ويلوطون  ويزنون  املكرسات 
هنار  يف  جهاًرا  القار  ويلعبون  اجلوزة 
رمضان ولياليه خمتلطن مع العساكر، كأنا 
التكاليف وخلصوا من  سقط عن اجلميع 

احلساب«.
)1227هـ(  املحرم  حوادث  ويف 
من  عيل  حممد  عساكر  عودة  عن  يتحدث 
أسوأ  يف  وهم  هزيمتهم  بعد  احلجاز  بالد 
عن  وينقل  املنظر،  وكآبة  اجلوع  من  حال 
لنا  »أين  له:  قال  أنه  القادة  أكابر  بعض 
امللة،  غر  عى  عساكرنا  وأكثر  بالنرص، 
ينتحل  وال  بدين،  يتدين  ال  من  وفيهم 
مذهًبا، وصحبتنا صناديق املسكرات، وال 
يسمع يف عرضينا أذان وال تقام به فريضة، 

شعائر  خاطرهم  وال  باهلم،  يف  خيطر  وال 
إذا دخل  السلفيون-  الدين، والقوم -أي 
صفوًفا  وينتظمون  املؤذنون،  أذن  الوقت 
وخضوع،  بخشوع  واحد،  إمام  خلف 
وإذا حان وقت الصالة واحلرب قائمة أذن 
املؤذن، وصلوا صالة اخلوف... وعسكرنا 
به  يسمعوا  مل  ألهنم  ذلك؛  من  يتعجبون 

فضال عن رؤيته«.
 ♫ وممـا سـبق يتبـن أن اجلـريت 
سـلفي يكتـب عن الدعـوة السـلفية كتابة 
يكتـب  إنـه  عنهـا؛  املدافـع  هبـا،  املؤمـن 
كتابـة  اإلصالحيـة  الدعـوة  هـذه  عـن 
املـؤرخ املنصـف وال يقلـل هـذا كلـات 
نابيـة ختللـت بعـض نصوصه، نـرى عدم 
صحـة نسـبتها إليـه، ولذلـك نقـول مـع 
القائلـن بأنـه كان يتخـذ منها )تقيـة( فقد 
رصح يف مواضـع كثـرة برأيـه ترصحًيا ال 

مواربـة فيـه.
ورصح  املنصف  املؤرخ  هذا  كتبه  وما 
السلفية  الدعوة  تلك  أوقات  أحرج  يف  به 
سيطرة  عنفوان  يف  عليها  بالء  وأشدها 
موقًفا  يعد  وقوهتم  وانتصارهم  أعدائها 
مصاف  إىل  به  يرتفع  املؤرخ؛  هلذا  رائًعا 

املجاهدين.
وآخر دعوانا: أن احلمد هلل رب العاملن.
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السلفية واحلزبية ال يجتمعان

العالمة فقيه الزمان محمد صالح العثيمين رحمه اهلل

االتفاق  إىل  يدعون  كلهم  فالسلف 
وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  سنة  حول  وااللتئام 

يضللون من خالفهم عن تأويل:
من  أن  يرون  فإهنم  العقائد؛  يف  إال 

خالفهم فيها ضال.
خيففون  فإهنم  العملية؛  املسائل  يف  أما 

فيها كثًرا.
يف  السـلفية  انتهـج  مـن  بعـض  لكـن 
عرصنـا هذا؛ صـار يضلل كل مـن خالفه، 
بعضهـم  واختذهـا  معـه؛  احلـق  كان  ولـو 
منهًجـا حزبًيـا كمنهج األحـزاب األخرى 
التي تنتسـب إىل ديـن اإلسـالم، وهذا هو 

الـذي ينكـر، وال يمكـن إقـراره، ويقـال: 
انظـروا إىل مذهـب السـلف الصالـح ماذا 
يف  طريقتهـم:  انظـروا  يفعلـون!  كانـوا 
سـعة صدورهـم يف اخلـالف الذي يسـوغ 
فيـه االجتهـاد، حتـى إهنـم كانـوا خيتلفون 
يف مسـائل كبـرة، ويف مسـائل عقديـة)1(، 

مسائل  يف  السلف  بن  اختالف  أي  يثبت  مل   )1(
وتنوع  ألفاظ  اختالف  إما  نقل  ما  وكل  العقيدة، 
عبارات كا يف رؤية الرسول صى اهلل عليه وسلم ربه، 
نقل عنهم يف  كا  دراية  رواية وال  نقول ال تصح  وأما 

{يوم يكشف عن ساق}. مسألة: 
الرقراق يف ختريج  »املنهل  –تكرًما- كتاب:  وانظر 
{يوم  قوله  تفسر  يف  والتابعين  الصحابة  عن  روّيّ  ما 
عيد  بن  سليم  الدكتور  لشيخنا  ساق}«  عن  يكشف 

اهلاليل حفظه اهلل.

الذين سلفونا،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه؛ ألهنم هم  منهج  اتباع  السلفية؛ هي: 
وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية.

وأما اختاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به اإلنسان، ويضلل من خالفه من 
املسلمن، ولو كانوا عى حق، واختاذ السلفية كمنهج حزيب، فال شك أن هذا 

خالف السلفية.
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وعمليـة، فتجـد بعضهم -مثـاًل- ينكر أن 
الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربـه، وبعضهـم يقـول: 
بى، وتـرى بعضهـم يقـول: إن التي توزن 
يـوم القيامـة هـي األعـال، وبعضهم يرى 

أن صحائـف األعـال هـي التـي توزن.
ــه  ــائل الفق ــا- يف مس ــم -أيًض وتراه
خيتلفــون كثــًرا: يف النــكاح، والفرائــض، 
والبيــوع، وغرهــا، ومــع ذلــك ال يضلــل 

بعضهــم بعًضــا.
فالسلفية بمعنى أن تكون حزًبا خاًصا له 
مميزاته، ويضلل أفراده من سواهم، فهؤالء 

ليسوا من السلفية يف يشء. 
السـلف:  منهـج  اتبـاع  السـلفية  وأمـا 
وائتالًفـا،  وعمـاًل،  وقـواًل،  عقيـدة، 
واختالًفـا، واتفاًقـا، وترامًحـا، وتـواًدا؛ كا 
قال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل املؤمنـن يف توادهم، 
اجلسـد:  كمثـل  وتعاطفهـم؛  وترامحهـم، 
إذا اشـتكى منـه عضـو؛ تداعـى لـه سـائر 

والسـهر«. باحلمـى  اجلسـد 
عى  نتعاون  احلقة:  السلفية  هي  فهذه 
نجا،  ركبها  من  نوح  سفينة  السنة  السنة؛ 

ومن ختلف عنها هلك.

املجد احلقيقي لألمة

قال اإلمام األلباين ♫:
جمدها،  إليها  ليعود  األمة  هذه  عالج 
سبيل  لذلك  ليس  دولتها،  هلا  ولتتحقق 
إثنتني:  بكلمتني  أخلصه  مبا  البدء  إال 
جلماعات  خالًفا  والتربية،  بالتصفية 
املسلمة  الدولة  إقامة  إىل  يسعون  كثرية 
احلكم؛  على  أيديهم  بوضع  -بزعمهم- 
يقولون  كما  بطريق سلمي  ذلك  كان  سواًء 
: باالنتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي، 
الدموية  والثورات  العسكرية  كاالنقالبات 

وحنو ذلك.
دولة  السبيل إلقامة  ليس هو  نقول: هذا 
السبيل  وإمنا  اإلسالم،  أرض  على  اإلسالم 
هو سبيل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
الذي دعا يف مكة -كما تعلمون- ثالث عشرة 
سنة، مث أمت الدعوة يف املدينة، وهناك بدأ 
به  وآمن  إتبعه  ممن  له  استصفى  أن  بعد 
رجااًل ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم، فبدأ 
بوضع أسس الدولة املسلمة، والتاريخ -كما 
وأنا  أبًدا،  نفسه، فال سبيل  يعيد  يقولون- 
الواقعية  والتجربة  أقول،  مما  يقني  على 
أنه  على  تدل  الزمان  من  قرن  حنو  منذ 
إسالمية  هنضة  لتحقيق  إطالًقا  الجمال 
صحيحة، ومن ورائها إقامة الدولة املسلمة 

إال بتحقيق هذين اهلدفني:
التصفية: وهو كناية عن العلم الصحيح.

والتربية: وهو أن يكون اإلنسان مرىب على 
هذا العلم الصحيح على الكتاب والسنة.

»سلسلة اهلدى والنور« )شريط رقم - 1٨٨(.
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يا أيها السلفي خذ بنصيحتي

بدر بن علي العتيبي

بنصيحيت خذ  السلفي  أيها  يا 
فإنه اجلدال  حنو  تقترب  ال 
فإنه للرجال  التعصب  ودع 
واشكر محاة العلم واعرف قدرهم
فإهنم السالفني  سبيل  والزم 
والعدوان ال الظلم  واحذر سبيل 
والتقى بالعبادة  زمانك  أشغل 
واترك بضاعة من تردى سوقهم
واخلـع مصاحبة اجلهول وذي اهلوى
قوله يضرك  مبا  الكالم  ودع 
فدعهما عاملان  تنازع  وإذا 
ملعظم أو  للنفس  تنتصر  ال 
وحده القيامة  يف  آت  فالكل 
لعامل الرجال  عن  الكالم  ودع 
وصن اللسان عن الشتائم واألذى
مسلم من  بزلة  تسر  واحذر 
واستر عيوب الغافلني وقل: ويل
به واحفل  تائب  بتوبة  وافرح 
مضى ذنب  يف  والتعيري  إياك 

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

وامسـع هديـت إىل رضـا الرمحن
اإلميـان عـرى  يف  يشـكك  داء 
الشـيطان وزمـرة  اليهـود  ديـن 
فتـان جمـرح  سـبيل  واحـذر 
احلـريان التائـه  يـدل  نـور 
تظلـم، وخـف مـن نقمـة الديـان
أوان كل  والتعليـم  والعلـم 
وفـالن فالنـة  عـرض  نيـل  يف 
بأمـان وعـش  مبتـدع  كل  مـن 
امليـزان يف  الـذرات  حتقـر  ال 
والعـدوان للظلـم  ال  للشـرع 
برهـان وال  ديـن  مـا  غـري  مـن 
الشـآن العظيـم  هلل  واحلكـم 
)عـدل( )تقـي( )صـادق( )ربـاين(
للنـريان يـزف  باللسـان  كـم 
عافـاين للـذي  املحامـد  وقـل: 
غطـاين قـد  اهلل  وسـتر  عيـب، 
بالعصيـان جـاء  مـا  وكأنـه 
الغفـران ذو  فـاهلل  تائـب،  مـن 
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من القيم السلفية: بركة البكور

األستاذ عيسى بن عبد اهلل المنصف

يف   ♫ عثيمـن  ابـن  العالمـة  قـال 
»رشح ريـاض الصاحلـن« عنـد رشح هذا 
احلديـث: »لكـن ولألسـف أكثرنـا اليـوم 
ينامـون يف أول النهار، وال يسـتيقظون إال 
يف الضحـى؛ فيفـوت عليهـم أول النهـار 

بركة«. فيـه  الـذي 
ــل  ــك مث ــلف: »يوم ــض الس ــال بع ق
مجلــك: إن أمســكت أولــه تبعــك آخره«؛ 
ــة  ــإن بقي ــوم؛ ف ــت أول الي أي: إذا حفظ

ــوم حيفــظ لــك. الي

يقــول بعــض العلــاء كالًمــا لطيًفــا يف 
هــذا البــاب: »أول اليــوم: شــبابه، وآخــر 
اليــوم: شــيخوخته، ومــن شــب عــى 
يشء شــاب عليــه«؛ فــإذا شــب اإلنســان 
يف أول اليــوم عــى الذكــر بقــي اليــوم 

ــا. حمفوًظ
ــه  ــال اإلمــام الطــري يف تفســر قول ق

ٰىيمح. ين  تعــاىل: ىمحىن 
»وأمــا اإلبــكار؛ فإنــه مصــدر مــن 
قــول القائــل: أبكــر فــالن يف حاجــة؛ فهو 

يف  ألمتي  »بورك  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:  ◙؛  وداعة  بن  صخر  عن 
بكورها«)1(.

قال: وكان إذا بعث رسية أو جيًشا؛ بعثهم أول النهار.
ــار؛  ــا أول النه ــارة بعثه ــث جت ــًرا، وكان إذا بع ــاًل تاج ــر رج وكان صخ

ــه. ــر مال ــرى، وكث فأث

وغرهم،   ،)2236( ماجه  وابن   ،)1212( والرتمذي   ،)2606( داود  أبو  )1(أخرجه 
.ô األلباين  وصححه شيخنا اإلمام 
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يبكــر إبــكاًرا، وذلــك إذا خــرج فيهــا مــن 
ــى؛  ــت الضح ــر إىل وق ــع الفج ــن مطل ب
ــالن  ــر ف ــه: أبك ــال في ــكار، يق ــك إب فذل

ــوًرا«. ــر بك ــر يبك وبك
جــاء يف صحيــح مســلم عــن عبــد اهلل 
بــن مســعود أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أخــذ يســبح اهلل 
ــمس،  ــت الش ــى طلع ــاىل حت ــارك وتع تب
فلــا طلعــت قــال: »احلمــد هلل الــذي 

ــذا«. ــا ه ــا يومن أقالن
ــال:  ــف ق ــاك اهلل- كي ــا رع ــر -ي انظ
»احلمــد هلل الــذي أقالنــا يومنــا هــذا« مــع 

ــوم؟! ــه يف أول الي أن
لكـــن ملـــا يـــرس اهلل لـــه حفـــظ أول 
اليـــوم قـــال: »احلمـــد هلل الـــذي أقالنـــا 
ـــوم ويف  ـــه يف أول الي ـــع أن ـــذا« م ـــا ه يومن

بدايتـــه!.
وهــذا فيــه شــاهد إىل أن العبــد إذا 
حفــظ أول اليــوم بالذكــر والطاعــة ســلم 

ــاًل. ــه كام ــه يوم ل

حال السلف يف الشتاء

يف  »الصـوم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسـول  قـال 
رواه  البـاردة«.  الغنيمـة  الشـتاء 

األلبـاين. وحسـنه  أمحـد 
قـال:  عنـه  اهلل  رضـي  عمـر  عـن 

العابديـن«. غنيمـة  »الشـتاء 
عـن ابـن مسـعود ◙ أنـه قـال: 
فيـه  تـزل  بالشـتاء:  »مرحًبـا 
الربكـة، ويطـول فيـه الليـل للقيام، 

للصيـام«. النهـار  فيـه  ويقصـر 
وعـن احلسـن البصـري قـال: »نعـم 
ليلـه طويـل  زمـان املؤمـن الشـتاء: 

يقومـه، وهنـاره قصـري يصومـه«.
وعــن عبيــد بــن عمــري رمحــه اهلل 
أنــه كان إذا جــاء الشــتاء قــال: »يا 
ــل  ــم طوي ــال ليلك ــرآن! ط ــل الق أه
لقراءتكــم فاقــرؤوا، وقصــر النهــار 

لصيامكــم فصومــوا«.
»الغنيمـة   :♫ اخلطـايب  قـال 
حـرة  وألن  السـهلة،  أي:  البـاردة؛ 

فيـه«. الصائـم  تنـال  ال  العطـش 
قـال ابـن رجـب رمحـه اهلل: »إمنـا 
كان الشـتاء ربيـع املؤمـن، ألنه يرتع 
فيـه بسـاتني الطاعـات، ويسـرح يف 
العبـادات، ويـزه قلبـه يف  مياديـن 

ريـاض األعمـال امليسـرة فيـه«.
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حرص السلف الصالح على لسان العرب

األستاذ خليل الناصر

يأمر   ◙ اخلطاب  بن  عمر  وكان 
أصحابه أن يتعلموا العربية، كا كان يأمرهم 
أن يتعلموا الفرائض؛ فكان يقول: »تعلموا 
العربية؛ فإهنا من دينكم، وتعلموا الفرائض؛ 
فإهنا من دينكم«، فقدم ◙ تعلم العربية 
عى تعلم الفرائض؛ ملا يعلمه هلا من فضل يف 

معرفة الدين والفقه.
 وروي عنه أنه مر عى قوم يرمون نباًل؛ 
فعاب عليهم، فقال أحدهم: يا أمر املؤمنن! 
متعلِّمون-  -والصحيح:  متعلمن  قوم  إنا 

فقال: »حلنكم أشد عيل من سوء رميكم«.
التابعن  وكان احلسن بن أيب احلسن من 
إذا عثر لسانه بيشء من اللحن، قال: أستغفر 

فيها  أخطأ  من  فقال:  ذلك،  يف  فسئل  اهلل، 
العرب،  عى  كذب  فقد  العربية-  يف  -أي 
عز   - واهلل  سوًءا،  عمل  فقد  كذب  ومن 

ام  يل  ىل  مل  وجل - يقول: ىمحيك 
ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم 

ٰىيمح ]النساء: 110[.

البدع،  يتكلم عن  الشافعي  وكان اإلمام 
»لبعد  فقال:  زمانه،  يف  كثرهتا  عن  فسئل 

الناس عن العربية«.
تعلم   ♫ تيمية  ابن  اإلمام  عد  وقد 
فقال:  الواجبة،  الفروض  من  العربية  اللغة 
»إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها 
والسنة  الكتاب  فهم  فإن  واجب،  فرض 

إن  بل  عنها،  تتخى  أن  يمكن  ال  اإلسالمّية،  األمة  ثوابت  من  العربية  اللغة 
تعلمها واجب عى املسلم؛ ألهنا أداة الدين، وال يصل إنسان إىل فهم هذا الدين 
فهًا صحيًحا إال عن طريق هذه اللغة الغراء، ومن القواعد الفقهية: »ما ال يتم 
الواجب إال به؛ فهو واجب«، وفهم الدين ال يكون إال باللغة العربية؛ لذا فتعلمها 

واجب عى كل مسلم، وقد حرص رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عى ذلك أشد احلرص.



70

السلفية
فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما 

ال يتم الواجب إال به فهو واجب«)1(.
واإلمام ابن حزم ♫ ألزم من أراد أن 
يتعلم الفقه تعلم النحو واللغة، فقال: »لزم 
ملن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة، وإال 
فهو ناقص منحط ال جتوز له الفتيا يف دين اهلل 

عز وجل«)2(.
وملــا كان عــرص الدولــة األمويــة، وبــدأ 
اللحــن يظهــر وينتــر إىل أن وصــل األمــر 
أن يعــد مــن ال يلحــن، فقالــوا: أربعــة 
مل يلحنــوا يف جــد وال هــزل: الشــعبي، 
واحلجــاج  مــروان،  بــن  وعبدامللــك 
بــن يوســف، وابــن القريــة، واحلجــاج 
ــن  ــك ب ــة عبداملل ــأيت اخلليف ــم، ي أفصحه
مــروان ويقــول: »اللحــن يف الــكالم أقبــح 
الثــوب، واجلــدري يف  التفتيــق يف  مــن 

الوجــه«)3(.
الشيب  إليك  عجل  »لقد  له:  قيل  وملا 
املنابر،  ارتقاء  شيبني  قال:  املؤمنن،  أمر  يا 

وتوقع اللحن«)4(.
وصدق من قال:

)1( »اقتضاء الرصاط املستقيم« )424/1(.
.)208 )2( »اإلحكام يف أصول األحكام« )1/ 

الفريد« )308/2(. )3( »العقد 
نفسه. السابق  املرجع   )4(

فالنحو يبسط من لسان األلكن
واملرء تكرمه إذا مل يلحن

فإذا طلبت من العلوم أجلها
فأجلها منها مقيم األلسن
كان   ♫ العالء  بن  عمرو  أبا  إن  بل   
يقول: »لعلم العربية هو الدين بعينه«، فبلغ 
ذلك عبداهلل بن املبارك، فقال: »صدق؛ ألين 
جلهلهم  املسيح  عبدوا  قد  النصارى  رأيت 
من  ولدتك  »أنا  اإلنجيل:  ففي  بذلك؛ 
مريم، وأنت نبيي«؛ فحسبوه: »أنا ولدتك، 
الباء،  الالم، وتقديم  بنيي -بتخفيف  وأنت 

وتعويض الضمة بالفتحة-؛ فكفروا«)5(.
ومل تكن هذه األمة املرحومة بمعزل عن 
هذا التحريف والزيغ، لوال أن اهلل عز وجل 
تكفل بحفظ دينه وكتابه الكريم، وهيأ هلذه 
دينهم،  هلم  حيفظون  من  العلاء  من  األمة 
يسمع  أعرايب  فهذا  علمهم،  هلم  نون  ويدوِّ

قارًئا يقرأ قوله تعاىل يف سورة التوبة: ىمح  ّٰرئ 
]التوبة: 3[،  ىئيمح  نئ  مئ  زئ 

رسوله؟  من  اهلل  أوبرئ  فقال  الالم،  بكرس 
فأمر  ◙؛  اخلطاب  بن  عمر  ذلك  فبلغ 

أال يقرئ القرآن إال من حيسن العربية«)6(.

)5( »معجم األدباء« )10/1(.
)6( »صبح األعشى« )206/1(.
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عقبات الشيطان السبع

ابن قيم الجوزية

باهلل وبدينه،  الكفر  العقبة األوىل: عقبة 
به  أخرت  وبا  كاله،  وبصفات  ولقائه، 
العقبة  هذه  يف  به  ظفر  إن  فإنه  عنه،  رسله 

بردت نار عداوته، واسرتاح.
فإن اقتحم العبد هذه العقبة ونجا منها 
اإليان؛  نور  معه  وسلم  اهلداية،  ببصرة 

طلبه الشيطان عى:
إما  البدعة،  عقبة  وهي  الثانية:  العقبة 
به  اهلل  أرسل  الذي  احلق  خالف  باعتقاد 
مل  با  بالتعبد  وإما  كتابه،  به  وأنزل  رسوله 
يأذن به اهلل: من األوضاع والرسوم املحدثة 
شيًئا،  منها  اهلل  يقبل  ال  التي  الدين،  يف 
أن  قلَّ  متالزمتان  الغالب  يف  والبدعتان 

تنفك إحدامها عن األخرى.

فإن قطع هذه العقبة، وخلص منها بنور 
وما  املتابعة،  بحقيقة  منها  واعتصم  السنة، 
الصحابة  من  األخيار  السلف  عليه  مىض 

والتابعن هلم بإحسان، طلبه عى:
فإن  الكبائر،  عقبة  وهي  الثالثة:  العقبة 
عينه،  يف  وحسنها  له،  زينها  فيها  به  ظفر 
وقال  اإلرجاء،  باب  له  وفتح  به،  وسوف 
له: اإليان هو نفس التصديق فال تقدح فيه 
الشيطان  فإن  والعصيان،  الفسوق  أعال 
يقول له عنز فتح باب اإلرجاء: إن اإليان هو 
نفس التصديق فال تقدح فيه األعال السيئة 
الذي  اإلرجاء  معنى  هو  وهذا  واملعايص، 
هو من رش البدع التي أفسدت الدين، وربا 
أهلك  طاملا  كلمًة  وأذنه  لسانه  عى  أجرى 

قال ابن القيم ♫ :
به يف عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من  يريد أن يظفر  فإن عدوه 

بعض، ال ينـزل من العقبة الشاقة إىل ما دوهنا إال إذا عجز عن الظفر به فيها:
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هبا اخللق، وهي قوله: »ال يرض مع التوحيد 
حسنة«. الرك  مع  ينفع  ال  كا  ذنب، 

وظفر الشيطان باإلنسان يف عقبة البدعة 
أحب إليه؛ فإن قطع العبد هذه العقبة بعصمة 
اهلل، أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه عى:

الصغائر،  عقبة  وهي  الرابعة:  العقبة 
فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما 
غشيت من اللمم، أو ما علمت بأهنا تكفر 
يزال  وال  وباحلسنات،  الكبائر،  باجتناب 
ن عليه أمرها حتى يرص عليها، فيكون  هيوِّ
النادم  الوجل  اخلائف  الكبرة  مرتكب 
الذنب  عى  فاإلرصار  منه؛  حاال  أحسن 
أقبح منه، وال كبرة مع التوبة واالستغفار، 

وال صغرة مع اإلرصار.
بالتحـرز  العقبـة  هـذه  مـن  نجـا  فـإن 
واالسـتغفار،  التوبـة  ودوام  والتحفـظ، 

عـى: طلبـه  احلسـنة،  السـيئة  وأتبـع 
العقبـة اخلامسـة: وهـي عقبة املباحات، 
التـي ال حـرج عـى فاعلهـا، فَشـَغَله هبـا 
وعـن  الطاعـات،  مـن  االسـتكثار  عـن 
االجتهـاد يف التـزود ملعـاده، ثـم طمـع فيه 
أن يسـتدرجه منهـا إىل ترك السـنن، ثم من 
الواجبـات، وأقـل  تـرك  إىل  السـنن  تـرك 

مـا ينـال منـه تفويتـه األربـاح واملكاسـب 
العظيمـة واملنـازل العاليـة.

تامة،  ببصرة  العقبة  هذه  من  نجا  فإن 
ونور هاد، طلبه العدو عى:

األعال  عقبة  وهي  السادسة:  العقبة 
فأمره  الطاعات،  من  املفضولة  املرجوحة 
هبا، وحسنها يف عينه، وزينها له، ليشغله هبا 

عاَّ هو أفضل منها، وأعظم كسًبا وربًحا.
فهم  العقبة؟  هذه  أصحاب  أين  ولكن 
األفراد يف العامل، واألكثرون قد ظفر هبم يف 

العقبات األول.
ومراتبها  األعال  بفقٍه يف  منها  نجا  فإن 

عند اهلل، طلبه عى:
العقبـة السـابعة: فإن متـى أعجزه العبد 
يف العقبـات السـت السـابقة، سـلط عليـه 
حزبـه مـن اإلنـس واجلـن بأنـواع األذى 
والتكفـر والتضليـل والتبديـع والتحذيـر 
منه، وقصـد إمخاله وإطفاء نوره، ليشـوش 
عليـه قلبه، ويشـغل بحربه فكـره، وليمنع 
سـعيه  فيبقـى  بـه؛  االنتفـاع  مـن  النـاس 
يف تسـليط املبطلـن مـن شـياطن اإلنـس 

عليه. واجلـن 
»مدارج السالكن« )222/1(.
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فخ التحالف السني الصهيوين

مركز بينات للدراسات االستراتيجية

لكن من املالحظ: أن الرتويج لتسويق 
بعد  إال  يأت  مل  كواقع  وتسويغها  الفكرة 
الفوىض لثورات رضبت عدة دول عربية، 
أبناء  بن  دموي  رصاع  إىل  حتولت  والتي 
بتحريض  الواحد  والوطن  الواحد  الدين 
فمن  الصهيوين..  األمريكي  الثنائي  من 
فكرة  تسويق  تم  القوى  هذه  خالل 
تلك  بن  اإلرسائييل  السني  التحالف 
واليأس  اإلحباط  أصاهبا  التي  الشعوب 
االقتصادية  األوضاع  إليه  آلت  ما  بسبب 
ودول  عامة  العربية  الدول  يف  والسياسية 

الثورات خاصة.
ترمتي  سنية  دواًل  رأينا  ذلك  وخالل 
املغتصب  الصهيوين  الكيان  أحضان  يف 

التوغل  من  النجاة  قارب  أنه  بدعوى 
التي  احلنونة  واليد  املنطقة  يف  اإليراين 
تنقذ هم من طوفان املد الشيعي الذي بدأ 
بسحب بساط النفوذ من حتت أقدامهم يف 

العراق وسوريا ولبنان واليمن ..إلخ.
الكيان  وزراء  رئيس  رصح  فقد 
الصهيوين )النتن ياهو( يف كلمته يف منتدى 
عداء  »إن  سويرسا:  يف   )2018( دافوس 
إيران شجع دواًل عربية عى إقامة حتالفات 
»مل  وقال:  إرسائيل«،  مع  اسرتاتيجية 
والسالم  حدوثها..  باإلمكان  يوًما  أختيل 
العربية يف  سيحصل بن إرسائيل والدول 
التي  الكثر من األمور  النهاية؛ ألن هناك 

جتري طوال الوقت خلف الواجهة«.

األمريكي  اإلعالم  ووسائل  أمريكا  حكم  سدة  إىل  ترامب  قدوم  منذ 
والصهيوين تروج ملا أسمته )حتالف الدول السنية مع إرسائيل( ملواجهة إيران!!.
وكثفت هذه الوسائل اإلعالمية يساندها إعالم عريب عميل اهتامها هبذه 

الفكرة؛ لتسويقها بن شعوب الدول السنية يف العامل اإلسالمي.



74

السلفية
هذه  يف  القرار  صناع  أن  يؤكد  مما 
الدول يعيشون مراهقة سياسية تفتقد كل 
بل  وشعوهبم  لدوهلم  السالمة  مقومات 

ألنظمة حكمهم!!
ومــن مقاصــد هــذا التحالــف البئيــس 

مــا يــأيت:
املغتصب  اليهود  كيان  يتحول  أن   -1
إىل  اإلسالمي  العامل  وسط  نشاز  كيان  من 
جسم طبيعي؛ ولذلك قال بعض الساسة 

الفلسطينين: إرسائيل وجدت لتبقى!!
اليهودي  الكيان  هذا  يصبح  أن   -2
اللقيط رشطي الرق األوسط؛ فيترصف 
ولذلك  يشاء،  كا  وشعوهبا  املنطقة  يف 
هدد رئيس وزرائه )النتن ياهو( بأن هيود 
سيعاقبون كل من مل يتعامل معهم ويقبلهم.
3- إذكاء الـرصاع الطائفـي ليدمر كل 
طـرف اآلخر ملصلحـة الثنائـي األمريكي 
اإلرسائيـيل؛ فيصـر كيـان االحتـالل هو 
القـوه الضاربـة يف املنطقـة التـي سـيعمل 
طوائـف  دويـالت  إىل  تفتيتهـا  عـى 

إثنيـة. وكنتونـات 
4- إزاحـة النفـوذ السـني مـن العـامل 
اإلسـالمي واسـتبداله بالنفـود الرافـي 

اإليـراين.
الدول  ثروات  عى  السيطرة   -5
الذي هو أغزر  نفطها  العربية، واستنزاف 
وأفضل وأكر احتياطي يف العامل، وهذا ما 

رصح به ترامب دون لف وال دوران!!
األمريكي  الثنائي  حيتوي  وهكذا 
ويسيطر  والثروات،  األنظمة  اإلرسائييل 
والرافي:  السني  ببعدهيا:  الشعوب  عى 
وأحالفها،  اخلليج  دول  اليمنى  باليد 
إيران وتوابعها )ال فضل لعريب  واليرسى 

عى أعجمي إال باالستسالم(.
من  الصادق  الفجر  يستبن  وحتى 
للدول  نقدم  فإننا  عينن؛  لذي  الكاذب 
تارخيًيا  رسًدا  وأنظمتها  وشعوهبا  السنية 
للعالقات الوطيدة بن ماليل إيران وكيان 
حتت  رت  وطوِّ صنعت  والتي  الصهاينة 

عن دولة املاسون العاملية األمريكية.
بن  أنس  عن   )2944( مسلم  أخرج 
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  رسول  أن   :◙ مالك 
سبعون  أصبهان  هيود  من  الدجال  »يتبع 

ألًفا، عليهم الطيالسة)1(«.

)1( مجع طليسان؛ وهو: ثوب يلبس عى الكتف: 
واخلياطة. التفصيل  من  بالبدن، خال  حييط 
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عنده  التوقف  ينبغي  احلديث  وهذا 
لتأمله وحتليله، فهو يبن بوضوح العالقة 
وروافض  اليهودي  الكيان  بن  اخلفية 
إيران، وأهنا من أكر مراكز التآمر العاملي 
والراصد  واملسلمن،  اإلسالم  عى 
قديمة  جيدها  العالقة  هذه  لتفاصيل 

ومتجذرة بن الطرفن:
االحتـالل  دولـة  عالقـة  كانـت  كيـف 
الرافضيـة؟  الثـورة  قبـل  بإيـران  اليهـودي 
إيران ودولة  بن  قوية  ربطت عالقات 
الرافضية؛  الثورة  قبل  اليهودي  االحتالل 
حيث اعرتفت إيران زمن )الشاه( بالكيان 
عام  تأسيسه  من  عامن  بعد  الصهيوين 
مصدق(  )حكومة  أن  ورغم  )1948م(، 
اإليرانية  القنصلية  بإغالق  قراًرا  اختذت 
يف القدس؛ إال أن عالقات إيران بالكيان 
أواخر  يف  عمًقا  أكثر  بعًدا  اختذت  املحتل 
االسرتاتيجي  بالتحالف  اخلمسينات  عقد 
مواجهة  يف  العسكري،  املجال  يف  بينها 
العرب،  من  هلا  املشرتكن  األعداء 
فاستفادت إيران عن طريق هذا التحالف 
التارخيي  العدو  مع  عالقاهتا  تدعيم  من 

للدول العربية. 

احلصول  الشاه  إيران  واستطاعت 
الكيان  من  إليه  حتتاج  الذي  السالح  عى 
إيران  -أيًضا-  واستفادت  الصهيوين، 
أتاحت  كا  االقتصادية،  مروعاهتا  يف 
اليهودي  للكيان  إيران  مع  العالقات 
السيايس  احلصار  من  اخلروج  الغاصب 
دول  مع  عالقاهتا  بتدعيم  واإلقليمي 
النفط  العربية، واحلصول عى  اجلوار غر 
إيران  بن  العالقة  واستمرت  اإليراين، 
إىل  التحالف  هذا  يف  اليهودي  والكيان 
عام  إيران  يف  الروافض  ثورة  قامت  أن 

)1979م(. 
كيف أصبحت العالقة بني إيران وكيان 
االحتالل اليهودي بعد الثورة الرافضية؟ 
تؤكد الدراسـات االسـرتاتيجية حول 
-اليهوديـة  اإليرانيـة  العالقـات  تاريـخ 
اإليـراين  اليهـودي-  التعـاون  اسـتمرار 
بعـد قيـام الثـورة الرافضيـة يف العديد من 

املجـاالت:
كيان  كان  حيث  التسلح  أمهها   -

االحتالل املصدر األول لسالح إيران.
تقريًرا  )هاآرتس(  صحيفة  وذكرت   -
أوضح  اليهودية  الدفاع  لوزارة  داخليًّا 
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عالقات  عى  حافظ  االحتالل  كيان  أن 

صناعية- عسكرية مع إيران. 
جمموعة  وجود  إىل  الدراسة  وتشر   -
من الروابط االقتصادية التي مل تتوقف من 
املال إىل النفط واملواد الغذائية وغرها من 

املسائل االقتصادية.
)يديعوت  صحيفة  وتكشف   -
التجارية كانت  أحرونوت( أن الصفقات 
تركيا  يف  تعمل  رشكات  خالل  من  تتم 

واألردن واخلليج ومسجلة يف أوروبا.
من  فيزياء  علاء  أن  خيفى  ال  كذلك   -
مروع  ضمن  ا  سويًّ يعملون  البلدين 
مشرتك يف )مركز سيسامي( الدويل للعلوم 
األوسط  الرق  يف  وتطبيقاهتا  التجريبية 

الذي انطلق قبل بضع سنوات. 
عداء  أن  الدراسات  تؤكد  النهاية  ويف 
ظاهرة  يتعدى  ال  إليران  االحتالل  كيان 
كلتيها  وأن  اإلعالمية،  الترصحيات 

تلتقيان يف نقاط عديد؛ أمهها:
- اهليمنة عى املنطقة.

واقتصادًيا  سياسًيا  العرب  وهزيمة   -
وعسكرًيا.

واستغالل ثرواهتم.

مـاذا عـن صفقـات األسـلحة بـني إيـران 
وكيـان االحتـالل؟ 

االحتالل  كيان  بن  األسلحة  لتجارة 
منذ  ممتد  طويل  تاريخ  وإيران  اليهودي 
املاليل  وصول  بعد  وحتى  الشاه  أيام 
ومن  الرافضية،  الثورة  بعد  إيران  حلكم 
إليران  السالح  بيع  يف  الصفقات  أشهر 
عام )1986م( الصفقة املعروفة بفضيحة 

»كونرتا - إيران«.
إيران  إىل  اليهودي  التصدير  وانكشف 
يف )18/ يوليو/1981م( عندما أسقطت 
أرجنتينية  طائرة  السوفيتية  الدفاع  وسائل 
تابعة لركة أروريو بلنتس، وهي واحدة 
من سلسلة طائرات كانت تنتقل بن إيران 
السالح  بأنواع  حمملة  االحتالل  وكيان 
وقطع الغيار، ضمن صفقة قيمتها )150( 
مليون دوالر تنقل خالهلا )360( طنًا من 
 )12( شحنها  يتطلب  اليهودية  األسلحة 

رحلة. 
ضابط  تورط  )1998م(  عام  ويف 
سابق ورجل أعال هيودي يدعى »ناحوم 
عسكرية  ومعدات  أرسار  بيع  يف  مانبار« 
كياوي،  سالح  صنع  من  متكنها  إليران 
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وفتحت السلطات األمريكية حتقيًقا حول 
قطع  ببيع  اليهود  السالح  جتار  بعض  قيام 

غيار لطائرات عسكرية مقاتلة إليران.
جريدة  يف  نر  صحفي  تقرير  وقال 
سفينتن  أن  الريطانية:  )التلغراف( 
الطائرات  غيار  قطع  بشحنات  حمملتن 
انطلقتا من ميناء قريب من حيفا،  احلربية 
)الفانتوم  لطائرات  غيار  قطع  وتضمنت 

F-4(، وطائرات )F -14 توم كات(. 
كيـف تعاونـت إيـران مـع كيـان االحتالل 

يف حربهـا ضـد العـراق؟ 
كيان  بن  حدثت  املجريات  من  الكثر 
مع  إيران  حرب  خالل  وإيران  االحتالل 
يقلق  إيراين  انتصار  أي  يكن  فلم  العراق، 
تل أبيب، يف حن أن النرص العراقي سيعني 
سيطرة بغداد عى اخلليج العريب، وهذا ما 
ال يمكن أن يتحمله الكيان اليهودي، فقد 
أكد وزير اخلارجية اليهودي األسبق ديفيد 
ترين   /22( يف  أبيبب  تل  يف  كيمحي 
األول/ 2004م( قائاًل: »إن العراق دولة 
باعتبارها  مكان مرص  لتحلَّ  تسعى  عربية 
لدينا  كان  ولذا  العربية،  التطلعات  رائدة 
نتيجة  ومن  العراق،  من  هائل  ختوف 

حربه مع إيران: أمن إرسائيل كان مهدًدا، 
وشعرنا أننا قد نفعل كل يشء ملنع العراق 
وكنا  إيران،  ضد  احلرب  يف  االنتصار  من 
جانبنا  من  املقدمة  األسلحة  أن  يقن  عى 
ضد  يوًما  تستخدم  أن  يمكن  ال  إليران 

إرسائيل«. 
التحالف الغادر:

الكاتب  ألف  )2008م(  عام  يف 
العالقات  األمريكي )تريتا باريس( أستاذ 
كتاًبا  هوبكيز(  )جون  جامعة  يف  الدولية 
حول العالقات الرسية بن إرسائيل وإيران 
بعنوان  األمريكية  املتحدة  والواليات 
الرسية  التعامالت  الغادر:  )التحالف 
املّتحدة  والواليات  وإيران  إرسائيل  بن 
األسطورة  خالله  من  كشف  األمريكية(؛ 
حيث  اإليراين؛  اليهودي-  العداء  الزائفة 
كشف طبيعة العالقات واالتصاالت التي 
جتري بن هذه البلدان )إرسائيل- إيران - 
أمريكا( خلف الكواليس، ويكتسب كتابه 
أمهية كرى من خالل املصداقية التي يتمتع 
اخلارجية  السياسة  يف  )باريس(  اخلبر  هبا 
وقتها  يرأس  كان  وأنه  خاصة  األمريكية 
اإليراين-األمريكي،  القومي  املجلس 
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األمريكي  الكاتب  أنه  إىل  باإلضافة 
إىل  الوصول  استطاع  الذي  تقريًبا  الوحيد 
صناع القرار عى مستوى متعدد يف البلدان 
وإيران. وإرسائيل،  أمريكا،  الثالث 
استنتاجاته  لدعم  الكاتب  استند  وقد 
من  أكثر  إىل  كتابه  يف  إليها  توصل  التي 
)130( مقابلة مع مسؤولن رسمين هيود 
وإيرانين وأمريكين رفيعي املستوى، ومن 
القرار يف بلداهنم، إضافة  أصحاب صناع 
والتحليالت،  الوثائق،  من  العديد  إىل 

واملعلومات املعترة واخلاصة.
وجود  عى  كتابه  يف  )باريس(  وأكد 
أسلحة  وصفقات  استخبارايت  تعاون 
أبيب؛  وتل  طهران  بن  رسية  وحمادثات 
يمثل  وإيران  االحتالل  كيان  أن  موضًحا 

كل منها لآلخر حليًفا خارجًيا حمتماًل.
األمريكــي:  الكاتــب  ويضيــف   
أنــه وعــى عكــس التفكــر الســائد؛ 
فــإن إيــران وكيــان االحتــالل ليســتا 
الكثــر  كاشــًفا  أيديولوجــي  رصاع  يف 
ــة  ــة - اليهودي ــالت اإليراني ــن التعام م
الرسيــة التــي جتــري خلــف الكواليــس، 
التــي مل يتــم كشــفها مــن قبــل، ومؤكــًدا 

يف ســياقه التحليــيل إىل أن أحــًدا مــن 
ــران( مل  ــالل وإي ــان االحت ــن )كي الطرف
يســتخدم أو يطبــق خطاباتــه الناريــة؛ 
فاخلطابــات يف واد والترصفــات يف واد 

ــر. آخ
ويف برنامج )زيارة خاصة( الذي أجرته 
أبو  اإليراين  الرئيس  مع  اجلزيرة(  )قناة 
احلسن بني الصدر يف )2000/1/17م(؛ 

سأله املذيع سامي كليب:
احلرب  موضوع  عن  -حتدثت 
العراقية- اإليرانية، ومررت إىل إرسائيل، 
هل كنت عى علم بوجود عالقات معينة 
مع إرسائيل -كا قيل- من أجل احلصول 

عى السالح خالل هذه احلرب؟
- أبو احلسن بني الصدر:

أعلمنا  العسكري  املجلس  اجتاع  يف 
أننا بصدد رشاء أسلحة من  وزير الدفاع: 
إرسائيل؛ عجبًا كيف يعقل ذلك؟! سألته: 
اإلمام  أجابني:  بذلك؟  لك  سمح  من 
اخلميني. قلت: هذا مستحيل!! قال: إنني 

ال أجرؤ عى عمل ذلك وحدي.
هل  وسألته:  اخلميني،  للقاء  سارعت 
سمحت بذلك؟ أجابني: نعم؛ إن اإلسالم 
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يسمح بذلك.

وأضاف قائاًل: إن احلرب هي احلرب.
صعقـت لذلـك؛ صحيـح أن احلـرب 
حربنـا  أن  أعتقـد  ولكـن  احلـرب،  هـي 
نظيفـة، اجلهـاد وهـو أن تقنـع اآلخريـن 
السـالم،  إىل  والتـوق  احلـرب،  بوقـف 
نعـم هـذا الـذي جيـب عملـه هـو ليـس 
الذهـاب.. ليـس الذهـاب إىل إرسائيـل، 
العـرب،  ملحاربـة  منهـا؛  سـالح  ورشاء 
قـال  حينهـا  أبـدًا،  بذلـك  أريض  لـن  ال 
يل: إنـك ضـد احلـرب، وكان عليـك أن 

الرئاسـة. موقـع  يف  ألنـك  تقودهـا؛ 
ويف املقابلة نفسها سأل سامي كليب:
-فعاًل-  سؤال  يعني  الرئيس:  سيدي 
كل  قاد  الذي  اخلميني  أن  كيف  حمر، 
القدس  ووضع  اإلسالمية،  الثورة  هذه 
ومحاية  القدس،  استعادة  أولوياته:  يف 
فلسطن، كيف يمكن أن يشرتي السالح 
هذا  نسمع  حن  يعني:  إرسائيل؟  من 
شيئًا  نصدق  أن  يمكن  ال  منك،  الكالم 

مماثل!!
- أبو احلسن بني الصدر:

حتى اليوم منذ أشهر كان اإلرسائيليون 

يف  املتورطن  املواطنن  بعض  حياكمون 
منع  حاولت  إيران؛  إىل  األسلحة  بيع 
السلطة، وبعدها  ذلك خالل وجودي يف 
)إيران  معنى  ما   ،)Gate )إيران  كانت 
األمريكية  األسلحة  رشاء  كان  Gate(؟ 

عر إرسائيل.
بن  الظاهر  العداء  أن  يؤكد  وهذا 
يف  صيحات  يكون  أن  يتعدى  ال  البلدين 
البلدين؛  بن  إعالمية  وهتديدات  واد، 
ومن  اإلسالمي،  العريب  العامل  الخرتاق 
دويالت  إىل  وتقسيمه  عليه،  السيطرة  ثم 
طائفية وكنتونات عرقية حسب خمططات 
دولة  عراهبا:  قبل؛  من  لذلك  أعدت 

الشيعة الروافض يف إيران:
نجـاد(  )أمحـدي  اعـرتف  لقـد   -
لقـاء  يف  السـابق-  اإليـراين  -الرئيـس 
مـع صحيفـة )نيويـورك تايمـز( بتاريـخ 
)26/ 2008/9م( قائـاًل: »لقد سـاعدنا 
الواليـات املتحدة يف احتالل أفغانسـتان، 
وسـاعدناها-أيًضا- يف احتالل العراق«.

- واعــرتف -أيًضــا- حممــد عــيل 
اإليــراين  الرئيــس  نائــب  أبطحــي- 
يف  والرملانيــة-  القانوينــة  للشــؤون 
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يف حلقة بعنوان: »الثورة اإليرانية وأمريكا 
والعرب« )17/ 2000/1م( سأل سامي 

كليب السؤال اآليت: 

)2(

ــس  ــت كونداليزاراي ــة قال - يف مقابل
-مستشــارة األمــن القومــي، ووزيــرة 
ــدة  ــم املتح ــكا-: »إن األم ــة أمري خارجي

)2( وهو ما حققه اإليرانيون -اآلن-، وقد حذر 
عليه  وأطلق  الثاين،  اهلل  عبد  األردن  ملك  ذلك  من 

الشيعي(. )اهلالل 

ــي )13/  ــو ظب ــد يف أب ــر عق ــام مؤمت خت
2004/1م(: »أن إيــران قدمــت الكثــر 
مــن العــون لألمريــكان يف حرهبــم يف 

وأفغانســتان«. العــراق 
أعال  ختام  يف  ألقاها  حمارضة  ويف 
املستقبل«  وحتديات  اخلليج  »مؤمتر 
للدراسات  اإلمارات  )مركز  نظمه  الذي 
والبحوث االسرتاتيجية( رصح بوضوح: 
أنه لوال التعاون اإليراين ملا سقطت كابول 

وبغداد!.
ونقلت جريدة )الرق األوسط(   -
جملس  رئيس  عن  2002/2م(   /9( يف 
أكر  عيل  النظام  مصلحة  تشخيص 
 /2/8( يف  قوله  رفسنجاين  هاشمي 
»إن  طهران:  بجامعة  خطبة  يف  2002م( 
القوات اإليرانية قاتلت طالبان، وسامهت 
القوات  تساعدهم  مل  لو  وأنه  دحرها،  يف 
قتال طالبان لغرق األمريكان  اإليرانية يف 

يف املستنقع األفغاين«.
الذي  خاصة(  )زيارة  برنامج  ويف   -
يقدمه سامي كليب عى قناة اجلزيرة؛ حيث 
تم استضافة أيب احلسن بني الصدر- أول 
الثورة-  بعد  اإليرانية  للجمهورية  رئيس 

حيدثك  اخلميين  اإلمام  كان  هل 
العريب، مع دول  عن عالقة مع اجلوار 
يف  أطماع  لديه  كانت  وهل  اخلليج؟ 
من  الدول  هذه  جتاه  عسكرًيا  التقدم 

أجل تصدير الثورة مثاًل؟
أبو احلسن بين الصدر:

مل حيدثين هبذا املوضوع، ولكن كان 
إقامة  يريد  كان  آخر،  مشروع  هناك 
حزام شيعي للسيطرة على ضفيت العامل 
من  يتألف  احلزام  هذا  كان  اإلسالمي، 
إيران والعراق وسوريا ولبنان)2(، وعندما 
يستخدم  احلزام  هلذا  سيدًا  يصبح 
النفط وموقع اخلليج الفارسي للسيطرة 

على بقية العامل اإلسالمي.
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قامــت بتيســر اتصــاالت بــن الواليــات 
ــر  ــة ع ــورة منتظم ــران بص ــدة وإي املتح
ــف  ــة جني ــم عملي ــه اس ــق علي ــا يطل م
ــق  ــت تتعل ــة كان ــائل عملي ــة مس ملناقش
ــا  ــع نطاقه ــم اتس ــتان ث ــاًل بأفغانس أص

ــراق«. ــمل الع لتش
اخلارجيــة  وزارة  موقــع  وعــى   -
ريكــر:  فيليــب  يقــول  األمريكيــة 
ــف  ــود التحال ــخ جه ــا تاري ــرف كلن »نع
يف أفغانســتان.. وكانــت تلــك عمليــة 
ــول  ــران ح ــع إي ــث م ــن التباح ــا م متكن

بأفغانســتان«. تتعلــق  قضايــا 
ــان اليهــودي  .. كل هــذا خدمــة للكي
الســيد  بــدوره  ليصبــح  الغاصــب؛ 
املطــاع: الــذي تلبــى كل طلباتــه، وال 

يــرد يشء مــن رغباتــه!!
-وزير  ليفي  ديفيد  رصح  لقد   -
نتنياهو  حكومة  يف  اليهودي  اخلارجية 
 /6/1( يف  )هاآرتس(  لصحيفة   -
من  يوًما  تقل  مل  إرسائيل  »إن  1997م(: 

األيام: إن إيران هي العدو«.
اليهــودي  الصحفــي  ويقــول   -
ــة  ــال يف )صحيف ــمحوين يف مق أوري ش

»إن  )1997/9/23م(  معاريــف( 
الكثــر  ولنــا  إقليميــة،  دولــة  إيــران 
معهــا،  االســرتاتيجية  املصالــح  مــن 
ــداث،  ــات األح ــى جمري ــر ع ــران تؤث فإي
ــتقبل،  ــري يف املس ــا جي ــى م ــد ع وبالتأكي
إن التهديــد اجلاثــم عــى إيــران ال يأتيهــا 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــل م ــا ب ــن ناحيتن م
املجــاورة؛ فإرسائيــل مل تكــن -أبــًدا- 

ــران«. ا إلي ــدوًّ ــون ع ــن تك ول
وباجلملــة؛ فإيــران تســر يف ركاب 
امريــكا وكيــان اليهــود الغاصــب، وهــي 
ــدار  ــرف مق ــرها، وتع ــى س ــدرك معن ت
ــو  حجمهــا؛ فــال تتجــاوز حدودهــا، ول
العدائــي  باخلطــاب  عقرهتــا  رفعــت 
للتضليــل أو التغطيــة عــى احلقيقــة.. 
فإيــران خــادم أمــن لألمريــكان، ومحــار 
ــظ  ــوف حياف ــك س ــود، ولذل ــد لليه جل
ــاليل  ــام امل ــى نظ ــكان ع ــود واألمري اليه
يف طهــران؛ وهــذا مــا رصح بــه روبــرت 
غيتــس يف مؤمتــر أمنــي دويل يف البحريــن 
ــاًل: »ال  ــخ )2008/12/12م( قائ بتاري
أحــد يســعى إىل تغيــر النظام يف إيــران«.

ق ذلـك كلـه ترصحيـات حممد  ويصـدِّ
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جـواد ظريـف وزيـر خارجيـة إيـران بعد 
 /24( رصح  حيـث  الزمـن  مـن  عقـد 
 )Le Point( مـع جملـة )1988م  /12
الفرنسـية قائـاًل: متـى أعلنـا أننـا سـندمر 
إيرانًيـا واحـًدا  إرسائيـل؟ أرين مسـؤواًل 

قـال ذلـك؟«.
املسترق  اإليرانية  السياسة  هذا  وأكد 
يف  نره  مقال  يف  بارئيل  تسفي  اليهودي 
هل  الفت:  عنوان  حتت  هآرتس  صحيفة 
عى  القضاء  يريدون  ا  حقًّ اإليرانين  إن 

إرسائيل؟
الصحفية  املقابلة  »هذه  فيه:  جاء  ومما 
مسؤول  حديث  األوىل  للمرة  أظهرت 
رسمي يف املستوى األول من الدولة بملء 
فمه، وبمنتهى الرصاحة: أن إيران ال تنوي 
التحليالت  بعكس  إرسائيل  عى  القضاء 
السياسة السائدة فيها ويف الدول العربية«.

الوزير  حديث  »إن  مقاله:  واختتم 
اإليرانية  السياسة  مع  يتاشى  ظريف 

الرسمية«.

»استهداف أهل السنة« كتاب نشره الكاتب املاروين اللبناين نبيل خليفة عام 2014م 
قرر فيه: أن أهل السنة واجلماعة اليوم يف مواجهة العامل النصراين والعامل اليهودي 
والعامل الشيعي والعامل اهلندي والعامل الصيين، وإن الكتل السنية اليت متثل )1.4( 
مليار نسمة أصبحت على متاس ومواجهة وصراع مع مجيع الكتل األخرى، والسبب 
إذ  لويس؛  برنارد  اليهودي  اخلارجية  األمريكية  السياسة  ايب  عرَّ أبرز  أحد  يذكره 
االحتاد  عن  بديلة  كتلة  املسلمون  أصبح  2001م  سبتمرب   11 أحداث  »بعد  يقول: 
السوفييت يف صراع القطبني، وما جيري من حتوالت جذرية ودراماتيكية يأيت سياق 

إستراتيجية إقليمية كونية هلا ثالثة أهداف: 
أوهلا: إزاحة النفوذ السين واستبداله بنفوذ إيراين شيعي.

وثانيها: دمج إسرائيل كجسم طبيعي يف املنطقة ضمن دولة كنفدرالية.
الشيعة  تدعم  الكتل  هذه  جند  لذلك  العراق«؛  نفط  على  السيطرة  وثالثها: 
وتتحالف لـ»أبلسة السنة«، وحتاول تشويههم. ولذلك فإن حتالف األقليات الشيعية 

يف مواجهة األكثرية العربية السنية مشروع جمازر للمستقبل.
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االشعرية قنطرة الصوفية

الدكتور عمر المنفي الهاللي

ثــم إن احلافــظ ابــن عســاكر ذكــر 
األشــعري  عــن  اآلخذيــن  طبقــات 
واملنتســبن إليــه. وهــي مخــس طبقــات، 
ــن ينتســب إىل  ــة يوجــد م ويف كل طبق
الصوفيــة، وســأكتفي بذكــر واحــد فقــط 

يف كل طبقــة:
األوىل  الطبقة  يف  ذكر  من  مجلة  فمن 
أبو  األشعري:  احلسن  أيب  عن  اآلخذين 

عبد اهلل حممد بن خفيف.
تلقى  من  وهم  الثانية:  الطبقة  ويف 
األشعرية عن أصحاب األشعري - ذكر 

أبا عيل الدقاق.
ويف الطبقة الثالثة: ذكر أبا ذر اهلروي.

ثــم ذكــر يف الطبقــة الرابعــة: أبــا 
القشــري. القاســم 

ثم ذكـر يف الطبقة اخلامسـة: أبـا حامد 
الغزايل)1(.

الذين  اخلمسة  هؤالء  أن  شك  وال 
ذكرهم ابن عساكر فيهم من كان أكثر إثباتًا 
للصفات من غره، كابن خفيف، وأيب ذر 
اهلروي - وأكثر املذكورين من هؤالء كان 

)1( »تبين كذب املفرتي« )ص291(.

أبو  ذكر  فقد  قديمة،  صلة  بينها  أن  والصوفية  األشعرية  كتب  من  يظهر 
املظفر اإلسفراييني يف كتابه »التبصر يف الدين« )ص 187( فصاًل بعنوان: 
»من فصول املفاخر ألهل اإلسالم، وبيان فضائل أهل السنة واجلاعة، وبيان 
التي يفضلون هبا غرهم فذكر  العلوم  به من مفاخرهم«؛ فعدد  ما اختصوا 
منها: التصوف فقال ص 192: »وسادسها علم التصوف، واإلشارات، وما 
هلم فيها من الدقائق، واحلقائق، مل يكن قط ألحد من أهل البدعة فيه حظ، 

بل كانوا حمرومن مما فيه من الراحة، واحلالوة، والسكينة، والطمأنينة....«.
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اجلملة،  يف  والسنة  بالكتاب  علمه  قيد  قد 
فلم يكن كبقية الصوفية - ويف ذلك يقول 
عقود  أذكر  أن  أحببت  »إين  خفيف:  ابن 
أصحابنا املتصوفة فيا أحدثته طائفة نسبوا 
إليهم ما قد خترصوا من القول با نزه اهلل 

تعاىل املذهب وأهله من ذلك...«)2(.
وبلغ األمر ذروته عند أيب حامد الغزايل 
الذي مجع يف كتابه »إحياء علوم الدين« بن 
قواعد عقائد األشعرية، وبن مجل غامضة 
مرتبة  أن  ويرى  الوجود،  وحدة  إىل  آيلة 
جيوز  ال  وأنه  املراتب،  أعى  هي  الوحدة 
الربوبية  رس  إفشاء  إذ  كتاب،  يف  كشفها 

كفر)3(.!!
اجلهل،  كثر  الزمن  تقدم  مع  ثم 
طوائفها،  وكثرت  الصوفية،  وانترت 
أيب  إىل  ينتمي  الواحد  الشخص  فتجد 
الشافعي  وإىل  عقيدة  األشعري  احلسن 
طريقة  الصوفية  وإىل  مذهًبا،  -مثاًل- 
كثر  فلا  طريقته-،  حيدد  -وقد  وسلوًكا 

وهي  )ص81(  الكرى«  احلموية  »الفتوى   )2(
الفتاوى« )78/5(. ضمن »جمموع 

الدين«  علوم  إحياء  يف  العقائد  »قواعد  انظر   )3(
)89/1-114(، و»وحدة الوجود« يف الكتاب نفسه 

.)263-262 ،91/4(

يف  باهلل  الرك  الناس  يف  وفشا  اجلهل، 
ذلك  وغر  والذبح،  والنذر،  االستغاثة، 
أنكر كبار أهل العلم ذلك، وبينوا بطالنه 
وذرائعه التي أوقعت كثًرا من الناس فيه؛ 
عن  يدافع  من  األشاعرة  علاء  من  فظهر 
العوام بحجة أن فعلهم: توسل بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أو الويل!!
األشاعرة  علاء  من  طائفة  ييل  وفيا 
الذين ارتبطوا ارتباًطا وثيًقا بالصوفية، أو 

دافعوا عن أفعاهلم:
»شفاء  كتابه  ألف  وقد  السبكي:   -1
به  يرد  األنام«،  خر  زيارة  يف  السقام 
مسألة  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عى 
ابن  احلافظ  عليه  رد  وقد  الرحال،  شد 

عبداهلادي يف كتابه »الصارم املنكي«.
2- ابن حجر اهليتمي: وقد ألف كتابه 
)اجلوهر املنظم يف زيارة النبي املعظم( يرد 

به عى شيخ اإلسالم ابن تيمية كذلك.
يف  تكلا  قد  األشعريان  العاملان  فهذان 
قد  بل  الرك،  ذرائع  أكر  مسألة هي من 
ذكرا جواز املجيء إىل القر النبوي لطلب 

االستغفار، والتشفع، واالستغاثة به)4(.

)4( انظر: »شفاء السقام« )161-160(.
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3- ابن عارش: وقدر أشار يف نظمه)5(: 

إىل ارتباط األشعرية بالصوفية؛ فقال:
وبعد فالعون من اهلِل اجمليد

يف نظم أبيات لألمي تفيد
يف عقد األشعري وفقه مالك

ويف طريقة اجلنيد السالك
مجع  هذا  نظمه  »أن  شارحه:  ذكر  ثم 

مهات العلوم الثالثة وهي:
املتعلقة  والتصوف،  والفقه،  العقائد، 
اإليان،  وهي:  الثالثة،  الدين  بأقسام 

واإلسالم، واإلحسان«.)6(
4- الباجوري: وقد ذكر يف آخر رشحه 
شيًئا  التوحيد«  جوهرة  عى  املريد  »حتفة 
من مبادئ التصوف، وقد نقل كالًما غريًبا 
هو فتح لباب دعاء املوتى واالستغاثة هبم 
الشعراين:  »قال  فقال:  احلوائج؛  لقضاء 
ذكر يل بعض املشايخ: أن اهلل تعاىل يوكل 
وتارة  احلوائج،  يقي  ملًكا  الويل  بقر 

خيرج من قره، ويقضيها بنفسه!!.)7(

»احلبل  رشحه  مع  )ص6(  املعن«  »املرشد   )5(
املتن«.

)6( »احلبل املتن رشح املرشد املعن« )ص7(.
)7( »حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد«)ص153(.

5- حممد األمر: وهو صاحب احلاشية 
التوحيد«،  جوهرة  »رشح  عى  املشهورة 
وقد ذكر عن نفسه بعد فراغه من حاشيته 
عقيدة  يف  هي  التي  اجلوهرة«  »رشح  عى 
شاذيل  املذهب،  مالكي  أنه  األشاعرة: 
الطريقة؛ فقال: »يقول من ال قول له: حممد 
األمر املرصي األزهري املالكي الشاذيل: 

وافق الكال ليلة...«.)8(
6- أمحد دحالن وهو شافعي املذهب، 
»الدرر  كتابه:  ألف  العقيدة؛  أشعري 
مسائل  فيه  الوهابية«  عى  الرد  يف  السنية 

خطرة شنيعة يف الرك يف األلوهية.
املذهب،  شافعي  وهو  النبهاين:   )7
ألف  العقيدة؛  أشعري  الطريقة،  شاذيل 
بسيد  االستغاثة  يف  احلق  »شواهد  كتابه 
األشعرية  أن  عى  فيه  ونص  اخللق«، 
وقد  السنة!)9(:  ألهل  مذهبان  واملاتريدية 
شنيعة،  أقوااًل  املذكور  كتابه  يف  حشد 

رصحية يف الرك يف األلوهية.
الطاهر يوسف: وهو صويف  8- حممد 
منها:  رسائل  ألف  معارص؛  أشعري 

التوحيد«  جوهرة  رشح  عى  األمر  »حاشية   )8(
)ص160(.

)9( »شواهد احلق« )ص72(.
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يف  قال  واهلجوم«،  الدفاع  قوة  »رسالة 
عن  الدفاع  قوة  »رسالة  رسالته:  مقدمة 
عى  واهلجوم  املعصوم،  والنبي  اهلل  أولياء 
أنصار فرق الشيطان املرجوم، وهم أنصار 
املحمدية)10(،  السنة  عن  املعتزلة  الفرق 
واملستخفة، واملستنقصة لقدر سيدنا حممد 
خر الرية ملسو هيلع هللا ىلص، واملكفرة ألولياء اهلل أهل 
بكرة  عليهم  اهلل  رضوان  العلية  املقامات 
وعشية. تأليف عبيد ربه حممد بن الطاهر 
األشعري  املالكي  الفاين،  يوسف  بن 

التجاين«)11(.
9- حممد علوي املالكي: وهو معارص، 
الذي صنف كتاًبا ساه: »مفاهيم جيب أن 
تصحح«، قال يف كتابه املذكور: »التصوف 
ذلك املظلوم املتهم قليل من ينصفه...«)12( 
اهلدى  أعالم  أئمة  هم  »األشاعرة  وقال: 

من علاء املسلمن«)13(.

بالسودان  املحمدية  السنة  أنصار  ومراده:   )10(
يف  يظهر  كا  عليهم–  الرد  يف  مؤلفه  طبعه  الكتاب  –إذ 

أعاله. املنقولة  مقدمته 
)ص1(،  واهلجوم«  الدفاع  قوة  »رسالة   )11(

وهي كذلك يف آخر صفحة من الكتاب.
أئمة  »دعوة  عنوان:  حتت   – )ص35(  يف   )12(

بالريعة!«. العمل  إىل  التصوف 
)حقيقـة  عنـوان:  حتـت  )ص38(  يف   )13(

. ) ! ة عر شـا أل ا

األشعرية  ارتباط  من  ناذج  فهذه 
عى  شاهد  أكر  اليوم  والواقع  بالصوفية، 

هذه العالقة.
عىل  اإلجابة  من  بد  ال  ذلك  ولتوضيح 

سؤالني:
الصوفية  األشعرية  عالقة  ما  األول: 

املتقدمة مع األشعرية الصوفية املتأخرة؟
ــه  ــع في ــا وق ــب م ــل ينس ــاين: ه الث
الصوفيــة اليــوم يف بعــض صــور الــرك 
إىل األشــعرية كلهــا - ولــو كان ذلــك يف 

ــم؟ بعضه
أما اجلواب عن السؤال األول:

فــإن املتقدمــن مــن هــؤالء الصوفيــة 
املنتســبن إىل األشــعرية مل يكــن تصوفهــم 
ــاة  ــة، ودع ــدة، والباطني ــوف املالح كتص
وحــدة الوجــود، واالحتــاد واحللــول، 
بــل ال يعــرف عنهــم الوقــوع يف رشك 
ــن،  ــد املتأخري ــل عن ــا حص ــادة ك العب
ثــم  العــام.  االســم  يف  إًذا  فالعالقــة 
يف  كــا  الضــالل  يف  التــدرج  حصــل 
مرحلــة الغــزايل، ثــم مــن جــاء بعــده إىل 
ــه يف  ــو علي ــا ه ــى م ــر ع ــتقر األم أن اس
العصــور املتأخــرة التــي نعيشــها، حيــث 
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الــرك الرصيــح يف العبــادة، فــإذا ألــف 
أشــعري كتاًبــا عــى هنــج األشــعرية ذيــل 
كتابــه بالتصــوف، وقــد يوجــد منــه نقــد 
ــة،  لبعــض األخطــاء اجلســيمة يف الربوبي
والبــدع إمجــاالً، وال ينبــه عــى اخلطــأ يف 
األلوهيــة)14(، وقــد يؤلــف آخــر مدافًعــا 
ــرك يف  ــن ال ــاس م ــه الن ــا يفعل ــن م ع
والتــرك!  التوســل  باســم  األلوهيــة 
والبــدع كاملوالــد وغــر ذلــك، ثــم ينــص 
عــى بعــض الفضــالء مــن الصوفيــة 
ــر  ــالين، ويف ــادر اجلي ــد، وعبدالق كاجلني
ــارض!!  ــن الف ــالج، واب ــر احل ــن ذك م
مــع  مــدح،  أو  ذم  دون  وغرمهــا 
ــذه  ــة يف ه ــى الصوفي ــا ع ــود تأثره وج
العصــور..!! وإن كان يوجــد قليــل ممــن 
رأيتهــم -وقــد يوجــد غرهــم- ممــن ال 
ــكالم  ــيأيت ال ــادة، وس ــع يف رشك العب يق
ــاين  عليهــم يف اجلــواب عــن الســؤال الث

إن شــاء اهلل.
واجلواب عن السؤال الثاين:

وهــو أنــه ال يمكــن نســبة صــور 

التوحيد  جوهرة  »رشح  يف  هلذا  مثااًل  انظر   )14(
للباجوري« )ص 209 إىل آخر الكتاب(.

كل  إىل  بعضهــا  ظهــر  التــي  الــرك 
األشــعرية املتقدمــن منهــم واملتأخريــن، 
ــر  ــذا األم ــالف ه ــى خ ــون ع إذ املتقدم
العــام  التبنــي  مســألة  تبقــى  ولكــن 
للصوفيــة -كــا ذكــر اإلســفراييني- 
مؤثــرة يف قبــول مــا عليــه التصــوف عنــد 

املتأخريــن!
أما املتأخرون فهم قسان:

قسم رصح بالقول بجواز بعض صور 
بقبور  والطواف  اهلل،  لغر  كالنذر  الرك 

الصاحلن، واالستغاثة بغر اهلل.
وقــد   - بذلــك  يــرصح  مل  وقســم 
ــًدا-  ــل ج ــم قلي ــم -وه ــت بعضه رأي
ولكنهــم مل جياهــروا باإلنــكار قــوالً، 
وال فعــاًل، مــع ســاعهم نســبة التصــوف 
بجميــع طوائفــه إىل األشــعرية وإخواهنــم 

املاتريديــة.
وال شـك أن أمثـال هـؤالء داخلون يف 

عموم الوعيد املذكـور يف قوله تعاىل: ىمحخل 
مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 

من  خن  حن  جن  يم  ىم 

حييمح  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن 

]آل عمـران: 187[ -كيـف وقد ينتسـب 
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بعضهـم إىل التصـوف، فيشـتغل ببعـض 
إهيامـه  فيـزداد  املكفـرة-  غـر  البـدع 
فيغـرتوا  التصـوف،  إىل  بنسـبته  للنـاس 
بـه، فيستحسـنوا عندئـذ مـا هـم عليه من 

الرك.
ــن  ــو: أن املتقدم ــر؛ ه ــة األم فخالص
مــا  منهــم  يظهــر  مل  األشــاعرة  مــن 
ــت أن  ــل ثب ــة، ب ــد األلوهي خيالــف توحي
ــرك  ــر ال ــض مظاه ــر بع ــم أنك بعضه
ــرازي،  ــور: كال ــد القب ــدث عن ــي حت الت
وأيب شــامة - أمــا األشــعرية املتأخــرة 
فيمكــن نســبة بعــض املخالفــات إليهــم: 
إمــا وقوًعــا منهــم فيهــا، أو ســكوًتا 
عنهــا إذا رأوا غرهــم يقــع فيهــا، ومثــل 
ــراف يف  ــادة انح ــًرا، وزي ــد تغ ــذا يع ه
املنهــج األشــعري جتــب مراعاتــه، إذ 
تغــر الفــرق أمــر وارد، فيجــب اإلنــكار 
ــألة  ــذه املس ــعرية يف ه ــى األش ــوم ع الي
كــا أنكــر عليهــم ســلًفا مــا تكلمــوا فيــه 

ــات.)15( ــائل الصف ــن مس م

ومنهـج  واجلاعـة  السـنة  أهـل  »منهـج   )15(
األشـاعرة يف توحيـد اهلل تعـاىل« خلالـد عبـد اللطيـف 

.)162 /1 (

معرفة السلف بالفرق وامللل والنحل 

يف  عياش  بن  بكر  أيب  مع  ركب 
مرجئ،  رجال:  ثالثة  سفينة 

وحروري )خارجي(، ورافضي.
فاختلفوا فيما بينهم، فجاءوا إىل 
له:  فقالوا  عياش،  بن  بكر  أيب 

احكم بيننا.
قال: قد عرفتم خاليف لكم كلكم.

قالوا: على هذا؛ فاحكم بيننا.
قوم  الدنيا  يف  ما  للرافضي:  فقال 
األمر  أن  تزعمون  منكم:  أجَهل 
حياته،  يف  فتركه   لصاحبكم، 
وسلمه لغريه، مث تبغون أن تأخذوا 

له بعد وفاته!!
وقـــال للحـــروري )اخلارجـــي(: 
تتورعـــون عـــن قتـــل النســـاء 
ســـفك  وتســـتحلون  والولـــدان، 

دمـــاء املســـلمني.
وقال للمرجئ: أنت أمحق الثالثة: 
وأنت  النار،  يف  أنك  يزعمان  هذان 

تزعم أهنما يف اجلنة.

»تاريخ بغداد« )3٨0/14(.
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الدكتور حممد لقمان السلفي يف ذمة اهلل

الدكتور نسيم سعيد التيمي

يف  ودرس  )1943م(،  سـنة  ولـد 
السـلفية،  األمحديـة  العلـوم  دار  مدرسـة 
دربغه - بيهار - اهلند من سـنة )1956م( 
إىل سـنة )1962م( بعـد أن تعلـم القراءة 
والكتابـة يف بعـض املـدارس االبتدائيـة، 
ثـم سـنحت لـه فرصـة مواصلة دراسـته 
يف اجلامعة اإلسـالمية باملدينـة النبوية عى 
أيـدي كبـار أهـل العلـم: أمثـال سـاحة 
الشـيخ ابـن بـاز، واملحـدث اجلليل حممد 
نـارص الديـن األلبـاين، واملفـرس الشـهر 
األصـويل املعـروف العالمـة حممـد أمـن 
البيـان،  أضـواء  صاحـب  الشـنقيطي 
واملحـدث النبيـل العالمـة احلافـظ حممد 

غوندلـوي -رمحهـم اهلل مجيًعـا-، وحمدث 
املدينة الشـيخ عبد املحسـن العبـاد حفظه 
اهلل، فصقلـت مواهبه، وتوسـعت قدراته، 
فحاز شـهادة البكالوريـوس بتقدير ممتاز، 
املاجسـتر مـن  ثـم حصـل عـى شـهادة 
املعهد العـايل للقضاء بالرياض، وشـهادة 
الدكتـوراة مـن جامعـة اإلمـام حممـد بـن 
سـعود اإلسـالمية بالريـاض، وتتلمـذ يف 
املعهـد العـايل عـى العـامل املتقـن صاحب 
التحقيقـات األنيقـة الشـيخ عبـد الرزاق 

العفيفـي، وغـره مـن أهـل العلم.
ـــيخ  ـــاحة الش ـــب س ـــتغل يف مكت واش
ـــن  ـــا، وكان يتق ـــا وكاتًب ـــاز مرتمًج ـــن ب اب

املوافـق   - )10/رجب/1441هــ  اخلميـس  يـوم  ظهـر  تلقيـت 
2020/3/5م( نبـأ وفـاة شـيخنا ومربينـا الدكتـور حممـد لقـان السـلفي، 
مؤسـس جامعـة اإلمـام ابن تيميـة - جندنبـاره - مجبـارن الرقيـة - بيهار 
- اهلنـد، املقيـم يف الريـاض عاصمـة اململكـة العربيـة السـعودية، صاحـب 

النافعـة. العلميـة  املصنفـات اجلليلـة، واآلثـار 
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األرديـــة،  العربيـــة،  لغـــات:  عـــدة 
واهلنديـــة، واإلنجليزيـــة، وكان لـــه معرفـــة 
بالبنغاليـــة، وشـــارك يف عـــدة دورات 
ــة  ــة وخارجيـ ــة داخليـ ــة ودعويـ علميـ
خـــالل هـــذا املنصـــب، وكان معتمـــًدا 

ــيخ. ــاحة الشـ ــا إىل سـ حمبوًبـ
وقد أفنى الراحل حياته كلها يف خدمة 

اإلسالم واملسلمن.
ه  فـرس القـرآن باللغـة األردويـة وسـاَّ
بـ»تيسـر الكريـم الرمحن يف تفسـر كالم 

املنان«.
الغـراء  البيضـاء  السـنة  وأبـرز مكانـة 
بتأليـف كتـاب معـروف بـ»مكانة السـنة 
يف التريـع اإلسـالمي ودحـض مزاعـم 

بالعربيـة. وامللحديـن«  املنكريـن 
الريف،  النبوي  احلديث  عن  ودافع 
بتدوين  وأذناهبم  املسترقن  عى  ورد 
مؤلف متداول موسوم بـ»اهتام املحدثن 
مزاعم  ودحض  واملتن  السند  بنقد 

املسترقن وأتباعهم« بالعربية.
األحكام  يف  املرويات  مغلقات  وفتح 
للحافظ  املرام«  »بلوغ  برح  واآلداب 
ابن حجر ساه بـ»حتفة الكرام رشح بلوغ 

لإلمام  املفرد«  »األدب  وبرح  املرام«، 
األدب  رشح  الرد  »رش  باسم  البخاري 

املفرد«.
املحمدية  السرة  منهل  من  وارتوى 
كتابن  بتأليف  إليها  الناس  ودعا  العطرة، 
أحدمها: »الصادق األمن«، والثاين: »سيد 

املرسلن« بالعربية، واألول أوسع.
إىل  وأحسن  العربية  اللغة  وأثرى 
سلسلة  بإعداد  إليهم  وحببها  عشاقها، 
للقراءة  الذهبية  بـ»السلسلة  ها  ساَّ ذهبية 

العربية« 12 جزًءا.
خاض يف غار الفقه اإلسالمي، واختار 
مبلغه،  بلغ  حبًّا  وأحبَّه  احلديث،  أهل  فقه 
ة بتأليف كتاب مفيد باسم  وندب إليه األمَّ
احلديث« 3  أهل  فقه  إىل  احلثيث  »السعي 

جملدات.
إىل  مؤلفاتــه  جــلُّ  نقلــت  وقــد 
األرديــة، وبعضهــا إىل اهلنديــة، وبعضهــا 

اإلنجليزيــة. إىل 
مهـا لألمـة  وهنـاك خدمـة عظيمـة قدَّ
اإلسـالمية وهـي بنـاء رصحـن علميـن 
ومهـا  اهلنـد،   - بيهـار  أرض  يف  شـاخمن 
مفخرتـان يفتخر هبا املسـلمون وأبناؤهم 
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وبناهتـم: أحدمهـا لتعليـم البنـن، والثاين 
لتعليـم البنـات، هنـل مـن هذيـن املنهلن 
الصافيـن آالف أبناء املسـلمن، وبناهتم، 
وانتـروا يف أرض اهلل دعـاة ومعلمـن، 
وأنـا ثمـرة من ثـار هـذه احلديقـة الغناء، 
اهلل  يـرث  يـوم  إىل  أن خيلدهـا  اهلل  أسـال 

األرض ومـن عليهـا.
مل  احلياة،  يف  مقتصًدا  الراحل  وكان 
ومل  يرسف  فلم  باله،  الشيطان  يستفزه 
اهلل  ورزقه  قواًما،  ذلك  بن  وكان  يقرت، 
اإلنفاق مما آتاه يف وجوه اخلر، فكان قدوة 

ألهل امليارس.
عى  وحمرًضا  وأهله،  للعلم  حمًبا  وكان 
الوقت، والصر اجلميل، والعمل  استثار 

الدؤوب، فكان أسوة للمشتغلن بالعلم.
األوقــات،  بتنظيــم  معروًفــا  وكان 
ــالمية  ــة اإلس ــة األم ــن يف خدم ــد تفن وق
ــز  ــاء مرك ــم، وإنش ــة دور العل ــن إقام م
الكتــب،  وتأليــف  والطباعــة،  النــر 
ومشــاركات  املحــارضات،  وإلقــاء 
النــدوات، فــكان خــر مثــال ألهــل 

اخلريــة. واملروعــات  املــدارس 
وهذه بعض مآثره سجلتها عى عجالة، 

سفًرا  تتطلب  أعاله  بكامل  واإلحاطة 
 ♫ فالراحل  طوياًل،  ووقًتا  كبًرا، 
قدوة للنشء اجلديد يف استثار األوقات، 
اإلسالم  نفع  يف  ورصفها  وتنظيمها، 

واملسلمن.
وأثابه  إليه،  اهلل جهوده، وأحسن  تقبل 
وأدخله  عليه،  وسرت  ذنبه،  له  غفر  عليها، 

جنة الفردوس إنه سميع جميب قريب.

هلل دركم يا أهل احلديث
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:

أهــل احلديــث: أكمــل الناس 
قياًســا،  وأعدهلــم  عقــاًل؛ 
وأســدهم  رأًيــا،  وأصوهبــم 
نظــًرا،  وأصحهــم  كالًمــا، 
وأهداهم اســتدالاًل، وأقومهم 
فراســة،  وأمتهــم  جــداًل، 
ــا، وأحدهــم  وأصدقهــم إهلاًم
بصــًرا ومكاشــفة، وأصوهبــم 
مسًعــا وخماطبــة، وأعظمهــم 
وأحســنهم وجــًدا وذوًقــا.
»جمموع الفتاوى« )4/10(.
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هـل مـــن جمــــــيب؟!

يف  فراًغا  سدت  وإهنا  السلفية  باملجلة  يشيدون  الكرام،  القراء  من  رسائل  عدة  وصلتنا 
املسلمن  نفوس  يف  وأحيت  اإلسالمية،  الصحافة  يف  خلاًل  وأصلحت  الدعوية،  الساحة 
عامة والسلفين خاصة اعتزاًزا بفهم الكتاب والسنة يف ضوء منهج الصحابة والتابعن هلم 
بإحسان؛ مما يؤدي إىل رسوخه يف أنفسهم، وتفاعلهم يف نره، والدعوة له وإليه؛ بالتي هي 

أحسن للتي هي أقوم.
واقرتحوا عى أرسة التحرير عدة أمور؛ نلخصها: 
1- أن تصدر املجلة شهرًيا غرة كل شهر هجري.

اهل  ومراكز  وطالبه،  العلم  أهل  عى  توزيعها  ليتم  ورقية؛  طبعة  للمجلة  يكون  2-أن 
السنة واجلاعة يف العامل.

3-أن يكون للمجلة موقع رسمي عى الشبكة العنكبوتية.
4- أن يتم ترمجة املجلة السلفية إىل اللغات العاملية احلية؛ ليصل املنهج السلفي النقي إىل 

كل املسلمن دون واسطة؛ لتبلغهم احلجة الرسالية.
اجمللة السلفية: نشكر القراء الكرام عى ثقتهم التي نعتز هبا، وعى تشجيعهم املستمر 
لتحقيق  احلثيث  والسعي  املجلة،  تطوير  يف  نستمر  أن  الكرام:  قراءنا  ونعد  به،  نفخر  الذي 

اقرتاحاهتم، وإخراجها إىل عامل الواقع.
ونحن إذ نضع ذلك بن يدي عموم األمة، لنهيب بإخواننا األفاضل ممن وسع اهلل عليهم باملال 
احلالل: أن يمدوا يد العون واملساعدة للمجلة؛ لنتمكن من حتقيق اقرتاحات القراء الكرام.
نسأل اهلل أن يبارك يف اجلميع، وأن يوفقهم لكل خر فيه نرصة اإلسالم والسنة والسلفية.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.

للتواصل واالستفسار - واتس آب: 962795515806+
المشرف العام
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